
Nie ufamy Wam
P

owiat nie odda Świebodzicom
szkoły specjalnej, liceum ani
szkoły zawodowej. Starosta
Piotr Fedorowicz enigmatycz-

nie zapewnia, że szkoła specjalna nie
będzie zlikwidowana.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Świdnickiego, dotycząca przejęcia
przez Gminę Świebodzice szkół powia-
towych w mieście, okazała się totalną
porażką. Jeszcze większa porażka to
postawa niektórych radnych powiato-
wych, reprezentujących nasze miasto,
którzy głosowali przeciwko oddaniu
szkół Świebodzicom.

Prośby burmistrza Bogdana Kożu-
chowicza o empatię, zrozumienie
a przed wszystkim troskę o los niepełno-
sprawnych dzieci trafiły na mur niezro-
zumienia wśród zdecydowanej więk-
szości radnych powiatowych. Koalicja
w Radzie Powiatu odrzuciła uchwałę

o przekazaniu do prowadzenia Gminie
Świebodzice Zespołu Szkół Specjal-
nych przy ul. Sienkiewicza oraz Liceum
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół im.
Prosińskiego. Starosta powtarzał jak
mantrę, że szkoła specjalna nie zostanie
zlikwidowana, a powiat zamierza zna-
leźć pieniądze na poprawę jej bazy.
Gdzie jednak i kiedy te pieniądze znaj-
dzie? tego Zarząd Powiatu nie był już
w stanie sprecyzować.

Tymczasem powszechnie wiadomo
jest, że sytuacja finansowa powiatu jest
tragiczna, a dzień przed sesją Piotr
Fedorowicz powiedział dla portalu
swidnica24.pl wprost: „Ten pomysł jest
nieodpowiedzialny, bo proponuje poz-
bawienie powiatu prawie 6 milionów
złotych subwencji oświatowej, co
w obecnej sytuacji jest nie do przy-
jęcia.”
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komu możesz

przekazać
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13-14Wieści
sportowe.

Kto jeszcze nie był, powinien zajrzeć do Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Placówka przeszła gruntowną modernizację, która

objęła trzy obszary: prace budowlane, zakup sprzętu elektronicznego
i wyposażenia (meble biblioteczne, regały, krzesła, itp.). Odnowione
pomieszczenia są klimatyzowane, wykonano nowy podjazd i toaletę dla
niepełnosprawnych; do dyspozycji czytelników są nowe komputery,
komputer serwerowy, ekran i projektor, głośniki. Czytelnicy mogą też
na wygodnych kanapach poczytać czasopisma. Panuje tu wyjątkowy
klimat, sprzyjający odpoczynkowi i relaksowi towarzyszącemu spo-
tkaniu z książką.

Tu się tworzy kultura



Z
achęcamy świebodziczanki w wieku od 50 do 69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammogra-
ficznych. Badania będą przeprowadzone 20.02.2015 r. na parkingu Sklepu „Bricomarche”, w mobilnym
mammobusie, przez firmę NS ZOZ „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

- Nasi specjaliści wykonają profilaktyczne badania tym paniom, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy
nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały powyższych warunków będą

mogły mieć wykonane badania
odpłatnie w cenie 80 zł - wyjaśnia
Ewa Niesyn z NZOZ „Diagno-
styk”.

Zapisy na badania prowadzone
są pod numerami telefonów: 68
452 77 96, 68 452 77 17, 605 596
655, 605 598 077.

Badanie można wykonać bez
żadnego przygotowania. Najlepiej
zgłosić się w dwuczęściowym
ubraniu, tak, by łatwo można było
rozebrać się do pasa. W tym dniu
nie powinno się używać dezodo-
rantu, talku, balsamu ani kremu
w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś jest
umieszczana na małej podstawce
i dociskana plastikową płytką od
góry oraz z boku, co pozwala uzy-
skać dwa obrazy. Ucisk ten trwa
zaledwie kilka sekund.

Mammografia może wykryć
zmiany od 2 do 4 lat wcześniej,
zanim staną się one jawne klinicz-
nie. Naturalny przebieg raka sutka
jest zwykle bardzo długi i dlatego
uważa się, że rak piersi jest choro-
bą przewlekłą. Poczynając od
pierwszej komórki, która uległa
przemianie złośliwej, w większoś-
ci przypadków guz osiąga średni-
cę 1 cm w ciągu 7-8 lat. Stała kon-
trola piersi daje ogromną szansę
wykrycia wczesnych zmian i za-
stosowania leczenia.
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�POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200, 
fax: 74 85 00 989

�Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach 
74 854 06 22 (23)

�Straż Miejska, 
ul. Żeromskiego 13/15 
74 666 95 92 - Komendant 
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00

�Straż Pożarna 998 lub 112, 
Komisariat w Świebodzicach 
74 666 99 32

�Drogowe 954
�Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii 
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom, 
tel. 74 854 94 00

�Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu, 
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych, 
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34, 
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl

�Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia 
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04 
lub tel. kom. 603 174 617 

� INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813

� INFORMACJA PKP 9436

�PKS Świdnica 74 852 10 85
�Żółta Linia - Telefoniczna informacja 
o firmach 9434

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH

�Biuro Podawcze - INFORMACJA 
74 666 95 00, 666 95 55, 
fax 666 95 09

�Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy 
74 856 18 22
�Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
�Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce”  74 852 52 90

�Hospicjum Świdnica 
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00, 
74 852 03 46 
w środy od 12.00 do 16.00)

�Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Świebodzicach - 74 666 95 99

PRZYCHODNIE

�MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50, 
74 664 59 51, 74 664 59 52

�Poradnia Dziecięca 74 664 59 56

�Gabinet zabiegowy 74 664 59 62

�Poradnia Medycyny Pracy 
74 664 59 58

�Gabinet lekarski 
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57

�Poradnia chirurgiczna 
74 664 59 65

�Poradnia „K” - II piętro 
74 664 59 61

�Gabinet laryngologiczny 
74 664 59 69

�Gabinet lekarski (pokój nr 19) 
- II piętro 74 664 59 71

�Gabinet logopedyczny 
74 664 59 59
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY 

Pn. Tradycje Świąt Wielkanocnych 

Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu: 

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza wszystkich
mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym na kartkę świą-
teczną pn.: „Tradycje Świąt Wielkanocnych”. 
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 marca 2015 r., w sekretariacie Urzędu
Miejskiego, ul. Rynek 1, a także w Wydziale Pro-
mocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pokój nr 3 (poniedziałki,
środy, czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:30-
16:00 i piątki: 7:30-15:00) lub nadsyłać pocztą na
adres: Urząd Miej-ski, ul. Rynek 1, 58-160 Świebo-
dzice z dopiskiem: konkurs „Tradycje Świąt Wielka-
nocnych”.

2. Cele konkursu: 
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności

twórczej;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• stworzenie możliwości własnych dokonań twór-

czych.
3. Temat:

Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego
hasła: „Tradycje Świąt Wielkanocnych”. Zadaniem
uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji
Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

4. Uczestnicy: 
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkań-
ców Świebodzic oraz okolic.

5. Zasady uczestnictwa: 
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę
zawierającą: 
• imię i nazwisko autora; 
• klasa, szkoła; 
• adres zamieszkania.

6. Forma:   
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane,
tempera, kolorowe tusze,collage i inne). 

7. Format: 
Kartka świąteczna w dowolnym formacie, w kształ-
cie prostokąta, gdzie krótszy bok stanowi jego pod-
stawę, (układ pionowy).

8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryte-
riów: 
• zgodność z tematem;
• pomysłowość i oryginalność formy;
• estetyka wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu: 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydru-
kowane. Informacje o wynikach konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej 
www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebo-
dzickiej. 
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wy-
dział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicz-
nej.
Tel. 074/ 666-95-71, 
e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.

Badania
mammograficzne

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP 

ANNY ZALEWSKIEJ

ul. Wałbrzyska 7A (na parterze)
58- 160 Świebodzice

BIURO CZYNNE:
poniedziałek  11:00 -16:00  
piątek                9:00 -14:00

tel. 690 040 563 
(w godzinach pracy biura)

e-mail: biuro.swiebodzice@gmail.com 

Łukasz Apołenis
tel. 660 496 416

e-mail: lukasz.apolenis@gmail.com

www.annazalewska.hb.pl

napisz:komisarzlew@swiebodzice.pl



A
glomeracja Wałbrzy-
ska i związane z nią
działania oraz pojęcia

brzmią dla wielu z nas enig-
matycznie i zagadkowo. Nic
więc dziwnego, że uchwała
o zawarciu porozumienia
między Gminą Świebodzice a
gminami AW dotyczącego

Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) wywo-
łała prośby o wyjaśnienie
tematu.

- Jest to kolejny krok jeśli
chodzi o nasz udział w Aglo-
meracji, uchwała najogól-
niej mówiąc stwierdza, że to
gminy same będą zarządzać

środkami w ramach ZIT
- mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

Głos zabrała Marzena
Korona-Kruk, szefowa
Wydziału Promocji, Infor-
macji i Współpracy Zagra-
nicznej UM, która jest także
pełnomocnikiem burmistrza
ds. Aglomeracji Wałbrzys-
kiej.

- Do ZIT gminy zgłaszają
swoje projekty, dotyczące
różnych sfer życia miasta:
transportu, edukacji, przed-
siębiorczości, itd. Są to pro-
jekty, które wpisują się
w priorytetowe działania,
zawarte w Zintegrowanych
Inwestycjach Terytorial-
nych. Gmina Świebodzice
ma przygotowanych 26 pro-
jektów, czekamy na start
ZIT i uruchomienie środ-
ków. Na tym etapie nie ma
już możliwości zgłaszania

pomysłów co do inwestycji,
jakie mogłyby zostać prze-
prowadzone w ramach ZIT,
jednak jeśli Państwo radni
macie jakiś pomysły na
inwestycje, będziemy szu-
kać innych programów:
Regionalnych Programów
Operacyjnych albo środków
ministerialnych - zapewnia-
ła Marzena Korona-Kruk.

-Warto sobie uświadomić,
że teraz jesteśmy w trochę
innej sytuacji, główne środki
unijne będą dystrybuowane
poprzez Aglomerację Wał-
brzyską i ZIT, ale będą też
i inne programy, z których
będzie można pozyskiwać
dotacje - uzupełnił przewod-
niczący RM Łukasz Kwa-
drans.

17 radnych poparło uch-
wałę, 1 się wstrzymał.

�
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Dlaczego trudniej dostać
się do lekarza?
Na te i inne pytania
odpowiadał na sesji Rady
Miejskiej dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Zdrowia Adrian Szewczyk

R
adni obradowali 28 stycz-
nia. Zanim przystąpili
do głosowania nad pro-
jektami uchwał, bur-

mistrz Bogdan Kożuchowicz
oddał głos szefowi miejskiej
przychodni, z prośbą o wyjaśnie-
nie radnym jak wygląda sytuacja
jeśli chodzi o świadczenia, by
mogli na bieżąco udzielać odpo-
wiedzi niezadowolonym czy
interweniującym u nich miesz-
kańcom.

- Zapewne spotykacie się Pań-
stwo z zapytaniami, dlaczego nie
można się dostać do lekarza.
Złożyło się na to kilka czynni-

ków - wyliczał Adrian Szew-
czyk. - Po pierwsze - od stycznia
mamy po kilkudziesięciu pa-
cjentów dziennie więcej, ponie-
waż według nowych przepisów
potrzebne jest skierowanie do
dermatologa i okulisty - czego
wcześniej nie było. Po drugie 
- medialne nagłośnienie pakietu
onkologicznego i tzw. Zielonej
Karty spowodowało pewne nie-
zrozumienie u pacjentów. Wielu
z nich zgłasza się do lekarza 
z żądaniem założenia takiej kar-
ty albo wykonania wysokospe-
cjalistycznego badania - wynika
to właśnie z faktu niezrozumie-
nia idei pakietu onkologicznego.
Ludzie przychodzą i mówią:
„minister w tv powiedział, że
można wykonać takie badania”.

Innym problemem Miejskie-
go Ośrodka Zdrowia są pacjenci,

którzy rejestrują się do lekarza
po kilka, kilkanaście a nawet
ponad 20 razy miesięcznie (re-
kordzista korzystał z porad le-
karskich 24 razy w jednym mie-
siącu!). 

- Te osoby blokują miejsca
innym pacjentom, z kolei nie
możemy odmówić wizyty ko-
muś nawet, jeśli był u lekarza
dzień wcześniej - rozkładał ręce
dyrektor Szewczyk. - A nie ma-
my możliwości zatrudnienia
większej liczby lekarzy.

Adrian Szewczyk wyjaśniał
także kwestie wizyt domowych,
które nasiliły się, ale tu także
pacjenci nie do końca zdają so-
bie sprawę, kiedy można je za-
mówić.

- Wizyty domowe wykonywa-
ne są w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z pacjentem leżącym,

niedołężnym, który nie jest 
w stanie z powodu stanu swoje-
go zdrowia przyjść do przychod-
ni. Ale nie dla osób które mają
np. gorączkę i twierdzą, że nie
mogą przyjść do przychodni bo
boją się, że ich stan się pogorszy
- tłumaczył szef MOZ.

Radny Zbigniew Opaliński
zapytał, czy w tej sytuacji przy-
chodnia nie mogłaby wprowa-
dzić symbolicznej opłaty dla
tych pacjentów, którzy często
korzystają z porad lekarskich.

- Czy są jakieś prawne możli-
wości? - pytał radny.

- Nie ma żadnych, Konsty-
tucja gwarantuje każdemu oby-
watelowi bezpłatną opiekę zdro-
wotną - podsumował Adrian
Szewczyk.

Radny Dariusz Skalny zapy-
tał, co w sytuacji, gdy chory

pacjent nie zostanie w danym
dniu przyjęty przez lekarza
pierwszego kontaktu.

- Oczywiście, są ograniczenia
fizyczne w dziennym przyjmo-
waniu pacjentów, zdarza się, że
awaryjnie rejestrujemy na na-

stępny dzień, ale są to przypadki
sporadyczne, nie chcemy wpro-
wadzić stałej rejestracji do przo-
du, gdyż w konsekwencji spo-
wodowałoby to efekt śnieżnej
kuli - odpowiedział dyrektor
przychodni.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA

Sesja w dniu 28 stycznia 2015 r., skrót.

�Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal zapytał o paczki świąteczne,
przygotowywane przez gminę dla niezamożnych mieszkańców naszego miasta.
- Corocznie najubożsi świebodziczanie dostają paczki żywnościowe na święta,
na jednym z portali internetowych przeczytałem, że miasto rzekomo
zaoszczędziło na paczkach wigilijnych, czy tak rzeczywiście było, czy coś
faktycznie miasto „urwało” - dopytywał radny.
Sprawę wyjaśniła obecna na sali Izabela Siekierzyńska, dyrektor OPS.
- Były to informacje nieprawdziwe, żeby w ogóle mówić o „oszczędzaniu” 
trzeba mieć pojęcia, z jakich pieniędzy te paczki pochodzą. Świąteczna pomoc
żywnościowa w postaci paczek jest finansowana z budżetu państwa, 
z rządowego programu dożywiania dzieci i osób dorosłych. Jeśli zostaną jakieś
fundusze z tej dotacji, przeznaczamy je na paczki świąteczne, proporcje są takie,
że 70% to budżet państwa, a 30% budżet gminy.

�Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec w imieniu mieszkańców ulic Prusa 
i Rynek 27 zapytał, kiedy będzie rewitalizacja murów obronnych od strony 
ul. Krasickiego, gdyż są w bardzo złym stanie i zagrażają parkującym na
podwórkach pojazdom.
- Nie planujemy w rejonie ulicy Krasickiego takiej rewitalizacji murów, jak na
Piłsudskiego, rewitalizacja będzie tu dotyczyła przede wszystkim chodników,
jezdni - dzielnicy. Mur zostanie jednak zabezpieczony - zapewnił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

�Radna Teresa Małecka złożyła na ręce burmistrza Bogdana Kożuchowicza
podziękowania od mieszkańców ulicy Szkolnej 19 za wykonanie zabezpieczenia
wejścia do piwnicy.

�Radny Jerzy Kirklo zapytał o plac zabaw na ul. Granicznej - czy urządzenia
będą uzupełnione? - Jest to w planach - zapewnił burmistrz.

�Radny Jacek Żygłowicz poruszył sprawę ekranów dźwiękochłonnych 
na Osiedlu Sudeckim oraz progów spowalniających na Os. Sudeckim 6.
Temat zwłaszcza ekranów ciągnie się już od kilku lat, mamy tu do czynienia 
z opieszałością ze strony zarządcy drogi czyli przede wszystkim Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz zapewnił, że gmina monituje 
w tej sprawie na bieżąco.

�Radny Dariusz Skalny zapytał, kto odpowiada za uszkodzone studzienki
telekomunikacyjne. - Są takie na ul. Wiejskiej i Sikorskiego, stanowią zagrożenie
dla przechodniów - alarmował. Burmistrz zapewnił, że gmina wystąpi w tej
sprawie do Telekomunikacji Polskiej. 

Na koniec tej części sesji o zabranie głosu został poproszony radny powiatowy
Piotr Zalewski, by przybliżyć radnym aktualną sytuację dotycząca powiatowej
oświaty, a w szczególności likwidacji szkoły specjalnej. 
Radny Zalewski przyznał, że ze starostwa płyną sprzeczne informacje.
- Zarząd Powiatu nadal forsuje likwidacji szkoły specjalnej dlatego złożymy
wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu poświęconej dalszemu
losowi świebodzickiej oświaty - oznajmił Piotr Zalewski. I rzeczywiście, słowa
dotrzymał, bo na 4 lutego została zwołana taka sesja. Co się na niej wydarzyło 
- piszemy na str. 7.

O sytuacji w miejskiej przychodni mówił dyrektor MOZ
Adrian Szewczyk (z prawej)  fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

„Z czym się je” ten ZIT

Są pieniądze na autobusy

Ponad 3,5 mln złotych
wprowadzono do budżetu

Gminy Świebodzic podczas
IV sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się w środę, 28 stycz-
nia. Są to pieniądze, przyzna-
ne w ramach środków unij-
nych, na zakup nowocze-

snych autobusów dla komu-
nikacji miejskiej.

O tej ważnej dla miesz-
kańców inwestycji informo-
waliśmy już na łamach Ga-
zety Świebodzickiej.    

Wartość całego zadania to
ponad 4 mln zł. Dzięki dota-

cji gmina zakupi 3 nowo-
czesne, niskopodłogowe 
i w pełni przyjazne środo-
wisku autobusy, które będą
przewozić pasażerów naj-
prawdopodobniej w 2016
roku. Przetarg będzie ogło-
szony jeszcze w I półroczu,
ale ze względu na długotr-
wałe procedury unijne oraz
fakt, że pojazdy będą wyko-
nywane na zamówienie,
realizacja zadania potrwa
nieco dłużej, niż standardo-
we zamówienie publiczne.

Przy okazji tej kwestii
pojawiło się pytanie, czy
nowe autobusy spowodują
wzrost cen biletów za prze-
jazdy.

- Ceny biletów będą utrzy-
mane co najmniej na tym

samym poziomie, a może
niższe, bo to gmina będzie
miała pełny wpływ na kre-
owanie polityki cenowej 
- wyjaśnił burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz.

Dodatkowo w budżecie
gminy za-bezpieczono 52
tys. zł na organizację robót
publicznych w 2015 roku.
Planowane jest zatrudnienie
kolejnych 40 osób. To dobra
informacja dla tych z miesz-
kańców, którzy podczas co-
tygodniowych, wtorkowych
przyjęć pytają właśnie o mo-
żliwości zatrudnienia. 

Uchwałę o zmianach w bu-
dżecie przyjęto 18 głosami.

�
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D
roper Logistic rozpo-
częła działalność w Pod-
strefie Świebodzice
WSSE „Invest-Park”.

To czwarty zakład, który powstał
w naszej podstrefie.

Firma zajmuje się transportem
i logistyką. Działkę o powierzch-
ni niespełna 1,3 ha w kupiła 
w 2012 roku. Od początku tygo-
dnia nowo wybudowana hala
magazynowa o pow. 2 tys. m2
już tętni życiem.

- W nowym zakładzie planu-
jemy zatrudnić docelowo 15
osób - mówi Lilianna Żylska,
Prezes Zarządu Droper Logistic. 

Droper Logistic  zajmuje się
świadczeniem usług spedycyj-
nych, transportowych i logi-
stycznych. Spółka ma doświad-
czenie w organizacji transportu
m. in. odzieży na wisząco, tek-
styliów, przewozów mebli i sprzę-
tu AGD, transportu maszyn 

i urządzeń oraz transportu odpa-
dów. Firma świadczy również
kompleksowe usługi w zakresie
magazynowania, konfekcjono-
wania i dystrybucji towarów.
Terenem działalności firmy są
prawie wszystkie kraje Europy.

- Ogromnie się cieszę, że
świebodzicka Podstrefa wype-
łnia się, powstają kolejne zakła-
dy i nowe miejsca pracy, a to
przecież było najważniejszym
celem - mówi Bogdan Kożu-
chowicz, burmistrz Świebodzic.
To właśnie burmistrz Bogdan
Kożuchowicz jeszcze na począt-

ku swojej pierwszej ka-
dencji podjął starania, by
Świebodzice także miały
swoją podstrefę, co nie
było łatwym zadaniem.
Aktywne podstrefy działa-
ły już od lat w sąsiednich
miastach. Dzięki determi-
nacji i konsekwencji burmistrza
Podstrefa Świebodzice powstała
w 2008 roku, a obecnie działają
tu cztery zakłady, budowa piąte-
go wkrótce się rozpocznie. Do
zagospodarowania przez inwe-
storów jest jeszcze ponad 8 hek-
tarów gruntu.

Kolejna firma działa 
w Podstrefie Świebodzice!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych, przyległych do działki

będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki 
nr 216/64 o powierzchni 0,0287 ha, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019802/4.

Nieruchomość gruntowa składająca cię z działki nr 216/64 położona w strefie śródmiejskiej, 
w średniej odległości od miasta. Działka funkcjonalnie stanowi działkę przyległą do9 istniejącej dzia-
łki budowlanej nr 216/62. Dojście do działki od ulicy Wolności. Kształt regularny. Konfiguracja tere-
nu- płaski. Nasłonecznienie średnie. Na terenie działki usytuowana jest studzienka kanalizacyjna,
przebiegają sieci telekomunikacyjne. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci: wodną,
kanalizacyjną, gazową i energetyczną. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zieleni rekreacyjnej oraz teren zabudowy usługowej - usługi handlowe.
Cena  wywoławcza nieruchomości  - 15 000 zł. 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący

w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. o godz.12.30

w Urzędzie Miejskim w Świebodzi cach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-

bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz.
2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty: 

1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 216/64 położonej w Świebodzicach,
obręb Śródmieście 3,

2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości zabudowanej przyległej do działki będącej
przedmiotem przetargu

3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 500 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 20 lutego 2015 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 23.02.2015 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do

przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet

ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po
zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium
ulega przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu
powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
w Banku Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądo-
we. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27 . 

Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzony został przetarg w dniu 08.10.2014 r.  
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwo-

łania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie:

www.bip.swiebodzice.pl.

Świebodzice, dnia 23.01.2015 r.

Działki w Podstrefie Świebodzice kupiło 5 firm, cztery z nich działają: GEA
Polska - która jako pierwsza wybudowała zakład i zatrudniła około 75 osób,
Sagepo Refa - deklarowana wysokość zatrudnienia  to 100 osób, Vasco-
Tech (deklarowane zatrudnienie 6 osób) oraz Droper Logistic -15 osób. 
W sierpniu 2014 roku 0,76 ha gruntu kupiła spółka Enwar, reprezentująca
branżę projektowo-metalurgiczną. Firma otrzymała niedawno pozwolenie
na budowę zakładu.

Filip i Julka rządzą

Oto najchętniej nadawane imiona dla malusz-
ków w 2014 roku. 

Sprawdziliśmy w naszym Urzędzie Stanu
Cywilnego, ile dzieci urodziło się w minionym
roku, jakie rodzice nadawali im imiona; ile było
małżeństw i ilu nas ubyło.

- Rok 2014 zakończył się sporządzeniem 
w naszym USC 452 aktów urodzeń. To o 6 aktów
mniej w stosunku do 2013r. - dla przypomnienia
w 2011r. było 518 aktów, a w 2012r. było 505
aktów - wylicza Aleksandra Szymecka, Kie-
rownik USC. 

Sporo, bo 27 aktów, dotyczy dzieci urodzo-
nych poza granicami naszego kraju (np.: Wlk.
Brytania, Niemcy, Irlandia, Francja, Austria,
Holandia). Czyli nadal wielu naszych mieszkań-
ców pracuje za granicami kraju.

Najpopularniejszymi imionami dla chłopców
w 2014 roku były imiona: Filip, Kacper i Fran-
ciszek. Powodzeniem cieszył się również Mi-
kołaj, Oliwier i Jan.

Jeśli chodzi o dziewczynki, najchętniej wybie-
raliśmy dla nich imionami: Julia, Hanna, Lena,
Oliwia, Zuzanna. Podobały się także Aleksan-
dra, Alicja, Maja i Amelia.

W maju 2014r. 1 mieszkanka naszego miasta
obchodziła 100-letnie urodziny.

W 2014 roku nasz USC sporządził 117 aktów
małżeństwa, z czego ponad połowa to były akty
cywilne (60). Ślubów konkordatowych było 46,

11 aktów dotyczyło małżeństw zawartych za gra-
nicą i aktualnie wpisanych do polskiej księgi
małżeństw. Najwięcej ślubów odbyło się pomię-
dzy majem a wrześniem br. czyli tradycyjnie 
w najcieplejszych i najładniejszych miesiącach.

Świętowaliśmy także sporo okrągłych jubile-
uszy:

60-lecie „Diamentowe Gody” - 1 para
50-lecie „Złote Gody”- 3 pary
55-lecie „Szmaragdowe Gody” - 2 pary
Są to bardzo miłe uroczystości, z udziałem

Burmistrza Miasta, który nadaje parom odzna-
czenia, są także najbliżsi i bardzo miła atmosfe-
ra. Organizacja takiego jubileuszu nic nie kosz-
tuje, dlatego zachęcamy tegorocznych jubilatów
do zgłoszenia się do naszego USC w celu uroczy-
stego świętowania swojej rocznicy ślubu. Będzie
to dla wszystkich z pewnością wspaniała pamiąt-
ka. 

W 2014 odeszło 365 świebodziczan.

B
urmistrz Miasta Świebodzice zaprasza do
wzięcia udziału w bezpośrednich konsulta-
cjach dotyczących opracowania zbiorczego

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje PGN odbędą się 2 i 3 lutego
w holu ratusza, na parterze, w godzinach 10:30-
15:30.  Mieszkańców będzie oczekiwał  konsul-
tant, który będzie posiadał formularze uwag 
i wniosków do PGN oraz będzie miał możliwość
przedstawienia prezentacji o realizowanym PGN
na laptopie.

Kampania ma zachęcić mieszkańców do
udziału w procesie konsultowania projektu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Konsultant będzie

udzielał pomocy w zapoznaniu się z dokumen-
tem głównym oraz formularzem konsultacyjnym,
udzielał odpowiedzi na zadawane pytania oraz
promował PGN.

W ramach projektu prowadzone są już konsul-
tacje społeczne, informacje o konsultacjach są na
stronie www.swiebodzice.pl, w dziale Aglome-
racja Wałbrzyska/Projekty Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Osoba koordynująca konsultacje:

Marzena Korona-Kruk
mail: promocja@swiebodzice.pl
tel. 697 299 227
Świebodzice
2 i 3 lutego 2015 r.
10.30-15.30
Ratusz parter (hol).

Uwaga, konsultacje
społeczne

NOWA HALA MAGAZYNOWA
DROPER LOGISTIC
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W
spółpraca z policją
jest dla samorządu
bardzo ważna, tak
samo, jak poczucie

bezpieczeństwa mieszkańców.
Myślę, że to poczucie towarzyszy-
ło nam w minionym roku - tak
burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz podsumował pracę świebo-
dzickich funkcjonariuszy pod-
czas dorocznej odprawy. Spotka-
nie odbyło się w piątek, 16 stycz-
nia.

Od wielu lat funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach, na zaproszenie Bur-
mistrza Miasta Bogdana Kożu-
chowicza, swoją pracę podsu-
mowują w  ratuszu na dorocznej
odprawie. Tradycją jest także, że
biorą w niej udział nasi radni 
a także zaproszeni przedstawi-
ciele innych służb.

Gospodarzem spotkania był
jak zawsze burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz, a w odprawie wzięli
udział: Komendant Komisariatu
Policji w Świebodzicach nadk.

Piotr Galicki, Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji 
w Świdnicy, mł. insp. Janusz
Cygal, Wiceprezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzi-
cach Sylwia Wawrzyńczyk,
funkcjonariusze komisariatu, 
a także bardzo liczna reprezen-
tacja radnych Rady Miejskiej
Świebodzic z Wiceprzewodni-
czącym Janem Klepcem, w tym
cała Komisja Bezpieczeństwa
pod przewodnictwem radnego
Krystiana Wołoszyna. Nie za-
brakło także szefa Straży Miej-
skiej Łukasza Gila. 

Komendant Galicki omówił
szczegółowe wyniki pracy świe-
bodzickiej jednostki, jego za-
stępca podins. Robert Brożyna
przedstawił wyniki pracy pionu
kryminalnego. Z danych tych
wynika, że wzrosła efektywność
pracy policjantów, spadła liczba
wypadków drogowych oraz nie-
trzeźwych kierujących, a także
przestępstw kryminalnych typu
rozboje. Nadal jednak najbar-

dziej dokuczliwymi przestęp-
stwami są uszkodzenia czy kra-
dzieże mienia. 

Komendant dziękował za
wsparcie finansowe ze strony
samorządu.

- W 2014 roku otrzymaliśmy
20 tys. zł na patrole ponadnor-
matywne, dziękujemy i liczymy,
że w tym roku nadal będziemy 
w ten sposób współpracować 
- mówił Piotr Galicki. 

15 tys. zł przekazała Gmina
Świebodzice, 5 tys. - Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

- Służby ponadnormatywne
przynoszą efekty, bo patrole są
widoczne na mieście i mieszkań-
cy to zauważają - przyznał bur-
mistrz. - Gmina będzie tę współ-
pracę kontynuować i w bieżą-
cym roku będziemy nadal korzy-
stać z dodatkowych służb.

Podobną deklarację złożyła
wiceprezes SM Sylwia Wa-
wrzyńczyk.

�

Roczna odprawa Komisariatu Policji w Świebodzicach

Czujemy się bezpiecznie

- Czuliśmy się bezpiecznie w minionym roku, dziękuję za państwa pracę i zaangażowanie
- podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz  fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

GARŚĆ STATYSTYKI

NAJCIEKAWSZE ZDARZENIA W 2014 R.
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Duże rodziny taniej 
na basen i kręgielnie
M

amy dobrą wiadomość
dla rodzin z trojgiem lub
więcej dzieci. Działająca

w naszym mieście Karta Dużej
Rodziny rozszerzyła ofertę.

Od 21 stycznia wszyscy po-
siadacze Karty Dużej Rodziny
mogą korzystać z usług na
obiektach OSiR-u sp. z o.o.
Duże rodziny zapłacą 50% ceny
za korzystanie z sali gimnastycz-
nej „Zielona sala”, stołów i sprzę-
tu do tenisa stołowego, płyty
boiska na hali a także 2 lub 3
torów na kręgielni.

Wstęp do Wodnego Centrum
Rekreacji dla każdego posiada-
cza Karty wynosi 0,08 zł za mi-
nutę od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-14.00 i 0,11 zł
za min. w godzinach 14.00-
22.00. W soboty,  niedziele i świę-
ta odpowiednio 0,11 zł i 0,14 zł
za minutę (wstęp dla dzieci jest
bezpłatny).

Przy zakupie biletu rodzinne-
go do Wodnego Centrum Re-
kreacji dla rodziny z co najmniej
trojgiem dzieci (w wieku od 3 do
18 lat) - 0,06 zł za minutę od
poniedziałku do piątku w godz.
7.00-14.00 i 0,09 zł za minutę 
w godz. 14.00-22.00. W soboty,

niedziele i święta odpowiednio
0,09 zł i 0,12 zł za minutę (wstęp
dla dzieci do lat 3 jest bezpłat-
ny).

Wstęp na letnie kąpielisko
odkryte za odpłatnością przewi-
dzianą w cenniku jak wstęp gru-
powy, tj. 4 zł za bilet normalny
lub 2 zł za bilet ulgowy.

W ramach lokalnego progra-
mu Karta Dużej Rodziny 
w Gminie Świebodzice od 1
stycznia 2015 roku rodziny
posiadające troje lub więcej
dzieci mogą korzystać z ulg 
i zniżek na terenie naszego mia-
sta.

Członkowie rodzin wielo-
dzietnych mniej zapłacą za prze-
jazdy komunikacją miejską. Ce-
na biletu jednorazowego, zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych,
wynosi 50 groszy. Ujednolicono
także cenę biletów miesięcz-
nych. Posiadacz Karty Dużej
Rodziny będzie mógł nabyć go
za kwotę 30 zł.

Rodziny wielodzietne, które
przystąpiły do programu mają
możliwość korzystania na prefe-
rencyjnych zasadach z oferty
Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach. Za uczestnic-

two w zajęciach sekcyjnych nie
będą pobierane opłaty za udział
trzeciego i kolejnego dziecka,
dodatkowo oferta dotyczy także
organizowanych przez Miejski
Dom Kultury ferii i wakacji.

Wprowadzenie zniżek na
komunikację miejską i zajęcia
Miejskiego Domu Kultury to
część działań realizacji progra-
mu pomocowego dla rodzin
wielodzietnych. Planowane jest
wprowadzanie dalszych ulg na
korzystanie z oferty zajęć kultu-
ralnych oraz obiektów sporto-
wych w naszej gminie.

Przypominamy:
Do złożenia wniosku potrzeb-

ne są kserokopie następujących
dokumentów:
� osoby pełnoletnie - doku-

ment potwierdzający tożsamość;

� dzieci w wieku do ukończe-
nia 18. roku życia - akt urodze-
nia lub dokument potwierdza-
jący tożsamość;
� dzieci w wieku powyżej 18.

roku życia, uczące się - doku-
ment potwierdzający tożsamość
oraz zaświadczenie ze szkoły 
o planowanym terminie nauki;
� dzieci niepełnosprawne 

- dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o nie-
pełnosprawności.
� Wniosek o przyznanie

„Karty Dużej Rodziny” składać
można w Ośrodku Pomocy
Społecznej, wyłącznie w czwar-
tki w godzinach 7:30-15:00, 
w pokoju nr 14.

�

Będzie myjnia
po starej stacji paliw?

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Piłsudskiego 

i Wałbrzyskiej. Chodzi o placyk po dawnej stacji paliw. Właściciel
chce w tym miejscu wybudować  myjnię samochodową. 

Radni przyjęli uchwałę 18 głosami za przy jednym wstrzymu-
jącym.

Skarga
bezzasadna
Co pewien czas Rada

ma do czynienia 
z uchwałą dotyczącą
skargi na którąś z miej-
skich jednostek lub bur-
mistrza. W zasadzie we
wszystkich takich przy-
padkach skargi uznawane są za
bezzasadne. Piszący je ludzie
kierują się emocjami i poczu-
ciem własnej krzywdy, jednak
jest to zawsze subiektywny
punkt widzenia. Rolą Rady, 
a zwłaszcza Komisji Rewizyj-
nej jest spojrzenie na sprawę
obiektywnie i bezstronna ocena
faktów.

Tak było i w przypadku
omawianej uchwały. Tym ra-
zem skarga dotyczyła Ośrodka
Pomocy Społecznej, któremu
jedna z mieszkanek zarzuciła
bezczynność i nieterminowość

w przesyłaniu stosow-
nych dokumentów.

W imieniu Komisji
Rewizyjnej temat omó-
wił jej przewodniczący,
Zbigniew Opaliński.
Przedstawiona przez

niego opinia komisji jedno-
znacznie stwierdziła iż nie ma
podstaw do uznania skargi za
zasadną.

- Prześledziliśmy obieg
dokumentów, wszystkie termi-
ny zostały zachowane, odpo-
wiedzi na pisma skarżącej były
przygotowywane nawet już
następnego dnia by szybko za-
łatwić sprawę, dlatego uznali-
śmy, że skarga jest bezzasadna
- wyjaśnił przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.

Nie było dyskusji, uchwała
została przyjęta 18 głosami.

Z
GK Świebodzice sp. z o.o.
podsumował selektywną
zbiórkę odpadów na terenie

Gminy Świebodzice w 2014 roku.
Dzięki segregowaniu śmieci 481
ton odpadów trafiło do recyklingu
zamiast na wysypisko.

- W stosunku do roku 2013
odnotowaliśmy (po raz kolejny)
znaczące wzrosty jeśli chodzi 
o ilość zebranych odpadów - mówi
Kacper Nogajczyk, Prezes ZGK.
-  I tak opakowań szklanych udało
się zebrać 226 ton (160 ton w roku
2013) co daje wzrost o 41%, opa-
kowania PET blisko 86 ton (48 ton
w ro-ku 2014) co daje wzrost 
o 80% opakowania z papieru 
i makulatury 137 ton (114 ton 
w roku 2013) co daje wzrost 
o 20%. Odpady BIO to 32 tony (10

ton w poprzednim okresie liczo-
nym od lipca do grudnia) - mamy
zatem wzrost o 320% - wylicza
prezes.

Pod kątem ilościowym najwię-
cej było opakowań po napojach
oraz wodzie - czyli butelek PET.
Warto sobie uświadomić, że obję-
tość tych odpadów przed spraso-
waniem wynosiła blisko 6,5 tys.
m3!

Cieszymy się, że po raz kolejny
na poszczególnych frakcjach odpa-
dów odnotowujemy znaczące
wzrosty świadczy to o dużej świa-
domości ale także odpowiedzialno-
ści naszych mieszkańców za śro-
dowisko - podkreśla Kacper No-
gajczyk. - Z pewnością zwiększo-
ne ilości są możliwe dzięki prze-
znaczanym co roku środkom

finansowym przez Gminę Świebo-
dzice na zakup kolejnych pojemni-
ków do segregacji. Jest już ich 
w mieście Świebodzice 179 punk-
tów (1 pkt. to 3 pojemniki do ma-
kulatury, opakowań szklanych oraz
opakowań plastikowych PET)
czyli 537 po-jemników, a w roku
2014 przybyło 16 kompletów czyli
48 pojemników.

Jeżeli są jeszcze miejsca 
w których brakuje pojemników do
segregacji a jest możliwość na ich
ustawienie prosimy o zgłaszanie
tego faktu do ZGK Świebodzice
sp. z o.o.

Warto dbać o najbliższe środo-
wisko, wszyscy chcemy przecież
mieszkać w czystym i zadbanym
mieście.

�

Dbajmy o czystość miasta, segregujmy śmieci

Można je założyć na rękę, za-
montować na rowerze albo

przyczepić do plecaka. Odblaskowe
opaski pomogą, zwłaszcza po zmro-
ku, być lepiej widocznym na drodze 
- czyli bardziej bezpiecznym.

Z inicjatywy burmistrza Bogda-
na Kożuchowicza w naszym mieś-
cie realizowany  jest program „Bez-
pieczna Gmina Świebodzice”.
Jednym z jego elementów jest zaku-
pienie i przekazanie do wszystkich
szkół gminnych oraz powiatowych 
w naszym mieście odblaskowych
opasek, które pomagają być lepiej
widocznym na drodze.

W ubiegłym roku weszły w życie
znowelizowane przepisów Prawo 
o ruchu drogowym. Nakładają one
na wszystkich pieszych, którzy po
zmroku poruszają się w terenie nie-
zabudowanym, obowiązek używa-
nia elementów odblaskowych.

Oczywiście, nie zaszkodzi, gdy
najmłodsi uczestnicy ruchu będą
takie odblaski nosić także i w mieś-
cie.

Stąd pomysł, by tego typu ele-
menty przekazywać dzieciom 
i młodzieży w naszej gminie. 

3000 odblasków przekazał bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz dy-
rektorom placówek oświatowych
w naszym mieście. Spotkanie od-
było się w ratuszu w środę 4 lutego.

- Celem naszego projektu jest
wpojenie uczniom prawidłowych
nawyków dotyczących poruszania
się i uczestnictwa w ruchu drogo-
wym. Ze względu na niedawną
zmianą przepisów, która nakłada na
pieszych poruszających się poza
obszarem zabudowanym obowią-
zek posiadania elementów odbla-
skowych, postanowiliśmy wyposa-
żyć uczniów wszystkich świebo-

dzickich szkół w opaski, dzięki któ-
rym wzrośnie ich widoczność 
- powiedział podczas spotkania bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

Warto także przypomnieć, że od
lat nasze miasto edukuje pod tym
względem młodych uczestników)

ruchu, bo elementy odblaskowe są
rozdawane podczas wielu dużych
imprez  wmieście:  Dni Świebo-
dzic, Polska biega a także przy oka-
zji Happeningu Rowerowego.

�

3000 opasek dla dzieciaków



P
omijając kwestie formalne
i podział kompetencji, na
które powoływał się staro-
sta Piotr Fedorowicz, do

głowy przychodzi myśl, czy nie
chodzi tu o kwestie ambicjonal-
ne. Czy Zarząd Powiatu po pro-
stu nie może znieść tego, że bur-
mistrz małego miasta śmie im
powiedzieć prosto w oczy, że
poradzi sobie świetnie z tym,
z czym oni nie bardzo potrafią.

O chęci przejęcia szkół po-
wiatowych, znajdujących się na
terenie Świebodzic, samorząd
miasta mówi już od prawie
dwóch lat. Od momentu, gdy
zaczęła się robić „zawierucha”
wokół liceum i szkoły zawodo-
wej. Pojawił się przecież swego
czasu pomysł, by obie placówki
połączyć w jedno. Na to kurio-
zum władze gminy zareagowały
ostro i natychmiast podjęły
uchwałę o woli przejęcia obu
szkół. Oczywiście, powiat nie
chciał nawet o tym słyszeć, ale
bez mrugnięcia oka przyjął od
gminy dotację w wysokości 300
tys. zł na dofinansowanie dzia-
łalności placówek.

W 2014 roku usłyszeliśmy
o kolejnym kuriozum - słynnym
programie naprawczym, w któ-
rym pojawił się zapis o likwida-
cji Zespołu Szkół Specjalnych
w Świebodzicach. Placówka
miała przestać istnieć, a dzieci
trafić do ościennych ośrodków.
To spowodowało nie tylko kolej-
ny protest gminy - pojawiła sie
następna uchwała, o woli prze-
jęcia wszystkich szkół powiato-
wych w mieście. I wielki opór
społeczny. Protestowali nauczy-
ciele, opiekunowie prawni, tera-
peuci chorych dzieci. Były spo-
tkania z radnymi, zarządem, roz-
mowy, tłumaczenia, przedsta-
wianie sytuacji placówki, która
jest od lat niedofinansowana,
a uczą się w niej dzieci z poważ-
nymi schorzeniami i niepełno-
sprawnościami. Ówczesny sta-
rosta Zygmunt Worsa był nie-
ugięty i na wszelkie argumenty

nauczycieli przywoływał jedy-
nie słupki i statystyki.

Po wyborach
miało być inaczej...

Po wyborach i zmianach
w Zarządzie Powiatu pojawił się
cień szansy, że coś się w kwestii
szkoły specjalnej zmieni. Zwła-
szcza, że starostą został świebo-
dziczanin Piotr Fedorowicz,
który jako radny poprzedniej
kadencji głosował przeciwko
programowi naprawczemu,
a w czasie kampanii wyborczej
deklarował na spotkaniu w szko-
le specjalnej, że nie będzie zli-
kwidowana i że będzie popierał
pomysł oddania jej gminie.

Ale wraz z objęciem stanowi-
ska Piotr Fedorowicz - w myśl
zasady punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia - najwyraźniej
zmienił zdanie. Już nie ma mo-
wy o oddaniu szkoły gminie,
choć przynajmniej wycofano się
z pomysłu likwidacji. Ale spra-
wa utknęła w martwym punkcie
- nie likwidujemy i utrzymamy
stan bieżący.

To nie zadowala społeczności
Świebodzic. Na wniosek 8 rad-
nych opozycyjnych w Radzie
Powiatu zwołano na dzień 4 lu-
tego nadzwyczajną sesję, w po-
rządku obrad której znalazła się
uchwała o przekazaniu Gminie
Świebodzice wszystkich trzech
szkół do prowadzenia (wcześ-
niej Zarząd konsekwentnie
odmawiał przedłożenia takiej
uchwały Radzie).

Świebodzice niemile
widziane

Ale już od początku widać
było, że Świebodzice nie są mile
widzianym gościem. Choć było
jasne, że na sesję przyjadą
mieszkańcy, środowiska nauczy-
cielskie, radni a nawet niepełno-
sprawne dzieci - z premedytacją
obradowano w małej i dusznej
salce w starostwie. Burmistrz

Bogdan Kożuchowicz zapropo-
nował wręcz przewodniczącemu
RP, że zaprasza Radę do Świe-
bodzic.

- Chętnie udostępnimy Pań-
stwu odpowiednią salę, nawet
naszą halę sportową użyczymy,
żeby można było godnie obrado-
wać - wytknął.

Tylko raz pozwolono zabrać
głos przedstawicielce grona
pedagogicznego szkoły specjal-
nej, a przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Sołtys zwró-
cił się do Małgorzaty Nosal per
„pani nauczycielko”. Zabrzmia-
ło to wręcz ironicznie.

Przedstawiając uchwałę
w imieniu wnioskodawców
radny Piotr Zalewski argumen-
tował, że przekazanie szkół gmi-
nie w obliczu trudnej sytuacji
finansowej budżetu powiatu jest
jak najbardziej uzasadnione.

- Gmina Świebodzice daje
pełną gwarancję utrzymania
wszystkich tych szkół, na ich
przekazaniu skorzystają obie
strony, budżet powiatu także,
a w obliczu programu napraw-
czego i zapisów o likwidacji
szkoły specjalnej jest to rozwią-
zanie problemu - mówił radny.

Starosta Piotr Fedorowicz
deklarował, że nie będzie likwi-
dacji szkoły specjalnej.

- Nie ma mowy o likwidacji
tej szkoły, planujemy podjąć
kroki, by poprawić bazę oświa-
tową - oznajmił enigmatycznie,
na co natychmiast posypały się
pytania od opozycji: skąd na to
powiat weźmie pieniądze, skoro
likwidacja szkoły miała dać
oszczędności, a teraz mówimy
nie tylko o jej zachowaniu, ale
i nakładach finansowych?

Na ratunek staroście ruszył
dyrektor Wydziału Oświaty sta-

rostwa Stanisław Szelewa, po-
wołując się na rzekomo zwięk-
szoną subwencję oświatową na
ten rok i wyliczył, że 400 tys. zł
wystarczy na potrzeby remonto-
we. Ta kwota wywołała śmiech
wśród obecnej na sali publiczno-
ści, bo aby poprawić stan bazy
oświatowej tej szkoły i pozosta-
łych placówek prowadzonych
przez powiat na terenie Świebo-
dzic, potrzeba o wiele większych
nakładów.

Pobożne życzenia
Na kolejne pytania radnych

opozycyjnych starosta Fedo-
rowicz powtarzał niczym man-
trę, że szkoła nie będzie zlikwi-
dowana. Ale w jego wypowie-
dziach było sporo niekonse-
kwencji, a nawet sprzecznych
komunikatów. W jego wypowie-
dziach powtarzały się sformuło-

wania „przewidujemy”, „będzie-
my szukać środków”, „nie jest
naszą wolą likwidacja szkoły”.
Jednym słowem ogólniki i poboż-
ne życzenia. Z jednej strony
zapewniał, że nie będzie likwi-
dacji szkoły specjalnej, a w na-
stępnej uchwale oznajmił, że nie
widzi potrzeby zmian programu
naprawczego, w którym jest
zapis... o likwidacji szkoły.

- Nie ufamy wam - taka była
odpowiedź ze strony burmistrza
Bogdana Kożuchowicza. - Na-
sze deklaracje są stałe i nie-
zmienne, i to nie są deklaracje
burmistrza czy radnych - to jest
potrzeba społeczności Świebo-
dzic. A odwrócenie teraz stano-
wiska Zarządu o 180% i zapew-
nienia, że szkoła nie będzie zli-
kwidowana, nic nam nie daje.
Nie ufamy wam, bo były już
próby połączenia liceum i szkoły
zawodowej i to spowodowało

duży niepokój społeczny. Jes-
teśmy w stanie prowadzić te
szkoły, a najlepszym dowodem
na to jest stan gminnej oświaty,
która ciągle się rozwija, jest
doinwestowana i otwiera się na
coraz nowe możliwości. Ocze-
kujemy pełnej gwarancji dla
funkcjonowania wszystkich
trzech szkół oraz długofalowej
strategii dla tych placówek.
A poza tym - okażcie choć tro-
chę empatii i przychylności dla
tych dotkniętych przez los dzie-
ciaków - zakończył burmistrz
Kożuchowi cz. Jego wypowiedź
została nagrodzona brawami.

Głosu udzielono Małgorzacie
Nosal, reprezentującej grono
pedagogiczne szkoły specjalnej.

Gdzie ta troska?
- Zajmujemy się dziećmi spe-

cjalnej troski, ale powiat nam tej
troski nie okazał ani razu. Nasze
dzieci co roku są kartą przetargo-
wą, rachunkiem ekonomicznym.
Nie możemy się na to dłużej
zgadzać, chcemy pracować
w warunkach stabilizacji, rozwi-
jać się, a nie tkwić w marazmie.
Dajcie tym dzieciom szansę na
rozwój i bezpieczeństwo.

W podobnym tonie wypowia-
dali się radni opozycyjni: Woj-
ciech Murdzek, Ireneusz Pa-
łac, Piotr Zalewski czy Urszula
Gancarczyk. Spośród radnych
reprezentujących Świebodzice
głos zabrał Paweł Ozga, który
oznajmił, że będzie przeciwko
tej uchwale, choć całym sercem
jest za utrzymaniem wszystkich
szkół, ale wierzy gwarancjom
starosty. Jego wypowiedź zosta-
ła przyjęta z wyraźnym niezado-
woleniem przez obecnych na
sali mieszkańców Świebodzic.

Tuż przed głosowaniem głos
zabrała posłanka Anna Zalew-
ska.

- Szanowni państwo, historia
z programem naprawczym
i świebodzickimi szkołami nie
zaczęła się przed dwoma tygo-
dniami, od wielu lat to powiat
wywołuje niepokoje społeczne
i złe emocje, przymierzając się
co jakiś czas do likwidacji
różnych szkół. Były manipulacje
przy łączeniu liceum i zawo-
dówki w Świebodzicach, co
zaskutkowało gorszym naborem
do jednej i drugiej szkoły - bo
rodzice zwyczajnie się wystra-
szyli. Stąd się też wzięła wasza
niewiarygodność, dlatego nie
dziwcie się, że nie ma dziś zaufa-
nia dla działań władz powiatu
w zakresie oświaty. Co gorsza,
nadal nie słyszymy żadnych
słów gwarancji co do ich dalszej
przyszłości - podkreślała posłan-
ka. - Piotrze - tu zwróciła się bez-
pośrednio do starosty Fedoro-
wicza - zabezpiecz te szkoły tak,
jak obiecywałeś w swojej kam-
panii wyborczej.

Po tej długiej i emocjonalnej
dyskusji przystąpiono do głoso-

wania imiennego - każdy radny
był wywoływany z nazwiska
i głośno oznajmiał, czy jest za
czy przeciw.

Rezultat glosowania był jed-
nak do przewidzenia. Koalicyjna
większość zagłosowała przeciw
- 14 głosów, opozycja - 8 głosów
- była za przekazaniem gminie
szkół.

Podajemy w ramce imienne
wyniki głosowania

Urzędnicza schizofrenia
Po odrzuceniu tej uchwały

Rada Powiatu miała się zająć
jeszcze jedną - dotyczącą zmian
w programie naprawczym. I tu
z niedowierzaniem usłyszeliśmy
z ust starosty Piotr Fedorowicza,
że w zasadzie nie ma potrzeby
zmiany tego dokumentu. - Ale
przecież tam jest zapis o likwida-
cji szkoły! - znów zdenerwowała
się opozycja, a o zabranie głosu
natychmiast poprosił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. Widać
było, że przewodniczący Rady
Sołtys niechętnie się na to zga-
dza.

Burmistrz Kożuchowicz nie
ukrywał zdenerwowania.,

- Nie róbcie wody z mózgu,
w programie naprawczym jest
zapisana likwidacja szkoły, a co,
jak się okaże, że za parę miesię-
cy brakuje 1 mln złotych w bu-
dżecie, to się wróci do programu
i zrealizuje ten zapis?! Katego-
rycznie żądamy jego usunięcia!

Co poniektórym radnym,
którzy byli przeciw przekazaniu
gminie szkół, nagle włączyło się
światełko ostrzegawcze - radny
Ozga też zaczął sie domagać
zmian w programie, formalny
wniosek o modyfikację doku-
mentu złożył natychmiast Irene-
usz Pałac.

Pod wpływem tych głosów
starosta Fedorowicz zaczął sie
wycofywać i stwierdził, że jed-
nak nie widzi przeciwwskazań,
by popracować nad programem.
Po czym przy głosowaniu nad tą
uchwałą Zarząd i tak był... prze-
ciw zmianom w programie na-
prawczym. Ot, taka malutka
schizofrenia urzędnicza.

Ostatecznie Zarząd Powiatu
dostał czas do końca kwietnia na
przedłożenie Radzie Powiatu
zmodyfikowanego programu na-
prawczego.

Burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz nie zamierza składać broni.

- Przedyskutujemy i wypracu-
jemy stanowisko z Radą Miej-
ską, bo po tym, co tu usłysze-
liśmy, jesteśmy w tym samym
punkcie i nie mamy żadnych
gwarancji, że byt tych szkół
został zabezpieczony - skomen-
tował dla nas krótko burmistrz.

A na marginesie - na kolejnej
sesji Rada Powiatu Świdnickie-
go zajmie się uchwałą o likwida-
cji IV LO w Świdnicy...

�
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Nie ufamy Wam
A jednak powiat zachował się jak pies ogrodnika 
- nie odda szkół gminie, choć sam ledwo wiąże 
koniec z końcem

Jak głosowała Rada Powiatu w sprawie
przekazania szkół Gminie Świebodzice

Barbara Burak - za
Ryszard Chołko - przeciw
Violetta Chorąży (reprezentuje okręg świebodzicki) - za
Piotr Fedorowicz (reprezentuje okręg świebodzicki) - przeciw
Urszula Gancarczyk - za
Robert Garstecki - za
Ryszard Gawron - przeciw
Stanisław Jarzyna - przeciw
Maria Karkowska - przeciw
Ryszard Kuc - przeciw
Szczepan Kownacki - przeciw
Wojciechh Murdzek - za
Beata Nejman - za
Paweł Ozga (reprezentuje okręg świebodzicki) - przeciw
Ireneusz Pałac - za
Krzysztof Sołtys - przeciw
Edmund Staniewski (reprezentuje okręg świebodzicki) 
- wstrzymał się
Alicja Synowska - przeciw (nieledwie rok temu jako ówczesna
wicestarosta przyjechała na sesję do Świebodzic prosić o dotacje
na budowę pogotowia i gmina przekazała 220 tys. zł)
Tadeszu Szybiński - przeciw
Krystian Warecki - przeciw
Zgmunt Worsa - przeciw
Piotr Zalewski - (reprezentuje okręg świebodzicki) za
Marek Zywer - przeciw

Świebodzice pamiętają

Zdumieniem napawa zachowanie powiatowych radnych,
będących świebodziczanami, a zatem wybranych po to, 
by reprezentować nasze interesy. Większość z nich była przeciw 
- głos wstrzymujący Edmunda Staniewskiego, nowo wybranego,
obdarzonego przez mieszkańców zaufaniem, należy uznać 
za przeciwny, bo wstrzymał się chyba tylko dlatego, 
że w kuluarach usłyszał trochę gorzkich słów od Zofii
Cierniewskiej i Teresy Małeckiej. Okazało sie, że pan Staniewski
nie przyszedł do Rady dbać o interesy swoich wyborców 
- ale jak się sam wyraził dbać o budżet powiatu.
Paweł Ozga wprost powiedział, że będzie przeciwko uchwale 
o przekazaniu szkół gminie, postawy Piotra Fedorowicza nie
trzeba chyba więcej komentować. Jedynie Violetta Chorąży i Piotr
Zalewski bronili uchwały. Cóż, społeczeństwo nie jest głupie
i potrafi okazać swoją „wdzięczność”. Przekonali się o tym radni
poprzedniej kadencji: Daria Kurek i Wojciech Latuszek głosowali
za programem naprawczym - a więc niejako za likwidacją szkoły.
Dziś nie ma ich w Radzie Powiatu.

Goście na sesji

Na sesji obecnych było wielu świebodziczan, spora reprezentacja
grona pedagogicznego Szkoły Specjalnej, siostry z naszego DPS,
Zofia Cierniewska, szefowa świebodzickiej Solidarności 
i Urszula Kruczek, szefowa ZNP. Byli także nasi radni:
Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, Teresa Małecka,
Sławomir Łukawski i Jarosław Dąbrowski. Podczas głosowania 
i niektórych wypowiedzi reagowali bardzo emocjonalnie, 
krzycząc „hańba, wstyd!”. 

Jak przebiegała sesja, można prześledzićoglądając film zamieszczony na portaluwww.swiebodzice.pl, w zakładce Miejska Telewizja Internetowa
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Ferie 2015 za nami
Choć bezśnieżne i dość ciepłe jak na zimę, 
z pewnością dostarczyły wszystkim wiele
miłych wrażeń i atrakcji. Tegoroczne ferie
zimowe w mieście miały rożne oblicza:
sportowe, artystyczne, rekreacyjne 
i poznawcze. Uczestnicy z pewnością się 
nie nudzili

W MDK-u było jak zawsze: trochę artystycznie, trochę rekreacyjnie, ale z pewnością
ciekawie, o czym świadczy liczna grupa zadowolonych uczestników  
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zimowiska i instruktorów z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Miejski Dom Kultury

Oj, działo się tu wiele. Nauka języków: perskiego, hiszpańskiego, warsztaty teatralne,
plastyczne, joga, wycieczki po okolicy. wszystko pod okiem sympatycznych instruktorów:
Marka, Tomka i Anety, którzy dbali o bezpieczeństwo i wyjątkową atmosferę.
Były także zajęcia biblioteczne i sportowe, wyjścia do Wodnego Centrum Rekreacji a także
dwie ciekawe wycieczki:  dzieci mogły zapoznać się z Twierdzeniem Pitagorasa i poznać
magię mozaiki, a to dzięki wycieczce edukacyjnej do ExploraParku. W następnym
tygodniu grupa odwiedziła magiczny i wyjątkowy Dom Pachnący Chlebem w Raszowie.  
Na początku drugiego tygodnia feriowiczów w MDK odwiedził burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. Pan burmistrz przyniósł słodki podarunek w postaci cukierków a także
życzenia dalszej, dobrej zabawy. Wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

OSiR sp. z o.o

Ferie na sportowo to domena OSiR-u. Liczne zajęcia: piłka nożna, koszykowa, siatkowa,
kręgle, siłownia, przyciągały codziennie grono miłośników aktywności. 
Jak co roku dzieci i młodzież ze Świebodzic mogła korzystać z krytej pływalni 
za symboliczne 2 zł. Do dyspozycji uczestników były stoły do tenisa stołowego 
oraz kręgielnia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się treningi na siłowni pod okiem
instruktora kulturystyki Mateusza Brzuchacza. Można było pograć w piłkę nożną, 
której turniej cieszył się największa popularnością oraz  streetball’a, piłkę koszykową 
i piłkę siatkową. Tak jak w roku ubiegłym odbył się Turniej Trambambuli, 
czyli piłkarzyków oraz Turniej Darta, czyli rzutek. 
Szczegółowe wyniki z poszczególnych turniejów publikujemy na stronie sportowej 
- str. 3, są dostępne także na stronie OSiR: www.osir.swiebodzice.pl.

Oddział Dziecięcy MBP

Czytanie bajek, zajęcia plastyczne, zabawy z chustą Klanza - takie atrakcje czekały 
na najmłodszych czytelników w czasie ferii. Dodatkowo nowością w ofercie Oddziału
Dziecięcego MBP są sobotnie bajki-poczytajki czyli wspólne czytanie ulubionych
bajek.

Placówki oświatowe

Zajęcia w czasie ferii zorganizowały także dwie szkoły w mieście: Szkoła Podstawowa nr 4
oraz Zespół Szkół Integracyjnych.
W Czwórce program zimowiska był naprawdę bogaty: wizyta w ExploraPark, udział 
w warsztatach ceramicznych i imprezach organizowanych przez MDK. był wyjazd 
do kina na film o misiu Paddingtonie, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowe 
z łucznictwa czy taekwon-do.
W trakcie zajęć realizowany był w formie pogadanek i warsztatów terapeutycznych
Program Profilaktyczny opracowany na potrzeby zimowiska poświęcony profilaktyce
nałogów, problematyce zdrowego stylu życia oraz prawidłowego odżywiania.
Prowadzone były także przez nauczycielki zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali
gimnastycznej i boisku szkolnym. Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu gier
sportowych: piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej oraz z zakresu gier i zabaw
rekreacyjnych. 
W zimowisku wzięło udział ponad 30 dzieci. 

Turnieje sportowe, piłkarzyki, siłownia czy kręgielnia 
a do tego basen za 2 złote - dla każdego lubiącego
aktywność coś się znalazło w ofercie OSiR

Czytanie bajek, zabawy z chustą
Klanza czy zajęcia plastyczne 
- tak wyglądały feryjne zajęcia 
w bibliotece

Zimowisko w SP 4 
pełne było atrakcji 
i różnorakich zajęć

Na stronie www.swiebodzice.pl w zakładce 
Miejska Telewizja Internetowa można obejrzeć film 

z przebiegu ferii w naszym mieście

W domu
pachnącym chlebem
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POWIAT ŚWIDNICKI 

Nowe pogotowie już działa
2

6 stycznbia oficjlnie ot-
warto nową siedzibę Po-
wiatowego Pogotowia Ra-
tunkowego w Świdnicy.

Nowoczesny budynek powstał
dzięki wkładowi gmin powiatu
w tę inwestycję. Swoją cegiełkę
mają także Świebodzice - gmina
przekazała na ten cel 220 tys. zł.
Od 2 lutego (poniedziałek) świd-
nickie Pogotowie Ratunkowe
zaczęło przyjmować pacjentów
w nowo wybudowanej siedzibie.

Pieniądze trafiły do budżetu
powiatu na mocy uchwały Rady

Miejskiej poprzedniej kadencji.
Gmina przekazała 220 tys. zł.
Obecna wówczas na sesji wice-
starosta Alicja Synowska prosi-
ła o wsparcie i pomoc w realiza-
cji inwestycji, która będzie słu-
żyć mieszkańcom całego powia-
tu.

Nowe pogotowie znajduje się
w sąsiedztwie szpitala Latawiec,
prz ul. Leśnej 31. Powierzchnia
zabudowy obiektu to 1188,30
m2,  powierzchnia użytkowa
1009,72 m 2,  w tym budynek
pogotowia 840,28m2 i garaże

zamknięte 169, 44 m2. Nakłady
na realizację inwestycji wynio-
sły ponad 3,6 mln zł. Głównym
inwestorem jest Pogotowie Ra-
tunkowe w Świdnicy, w budo-
wie partycypowały gminy po-

wiatu świdnickiego: miasto
Świdnica, gmina Świdnica, gmi-
na Strzegom, gmina Świebodzi-
ce, gmina Dobromierz, gmina
Jaworzyna Śląska. 

Wybudowanie nowej siedziby
nie jest zagrożeniem dla istnie-
jących podstacji, w tym podsta-
cji w Świebodzicach - zapewnia-
ją władze powiatu.

T
a informacja niepokoi i bul-
wersuje świdniczan i nie
tylko - od 17 stycznia na

wolności jest groźny bandyta,
Henryk Z., który w 1989 roku
zgwałcił i zabił 5-miesięczną
dziewczynkę w Świdnicy. Za-
bójca i pedofil ma na swoim kon-
cie także liczne gwałty na dzie-
ciach. Powinien być osadzony 
w specjalnym ośrodku dla szcze-
gólnie niebezpiecznych przestęp-
ców, jednak sąd w Gdańsku
spóźnił się z procedurami i ban-
dyta wyszedł na wolność.

W Świdnicy obawiają się, że
wróci do swojego rodzinnego
miasta i będzie nadal stanowił
poważne zagrożenie. Mężczyz-
na powinien być izolowany, bo
mimo resocjalizacji nadal wyka-
zuje cechy psychopatyczne i jak

orzekli biegli - nie da się Hen-
ryka Z. wyleczyć, zatem istnieje
prawdopodobieństwo, że będzie
się nadal dopuszczał przestępstw
na dzieciach.

A jego kartoteka w tym
względzie jest bogata i przeraża-
jąca - zgwałcił już w szkole pod-
stawowej, będąc w ósmej klasie,
potem jako nastolatek jeszcze
kilkakrotnie krzywdził młodsze
od siebie dzieci. 

Był leczony psychiatrycznie,
wielokrotnie uciekał ze szpitala.
Za swój ostatni, makabryczny
czyn - gwałt i zabójstwo 5-mie-
sięcznej dziewczynki - otrzymał
karę 25 lat więzienia. Skończył
ją odsiadywać 17 stycznia.

Co będzie z nim dalej? Świd-
nica aż huczy, ludzie protestują
na forach, chcą wiedzieć, czy

morderca wrócił do rodzinnego
miasta (mieszkał na Osiedlu
Młodych), i czy będzie nadal sta-
nowił potencjalne zagrożenie.

Z informacji przekazywanych
przez policję, która obserwuje 
i nadzoruje pobyt mordercy na
wolności wynika, że mężczyzna
nie wróci do rodzinnego miejsca
zamieszkania. Jednak nikt mu
tego nie może zabronić, jest
obecnie wolnym człowiekiem 
i może zrobić co zechce.
Wszystko wskazuje na to, że
mężczyzna trafi do specjalnego
ośrodka, w sprawie interwenio-
wało Ministerstwo Sprawiedli-
wości, gdański sąd ma wydać
decyzję w ciągu najbliższych
dni. Jednak dopóki zbrodniarz
jest na wolności, stanowi zagro-
żenie dla społeczeństwa.

ŚWIDNICA

Bestia na wolności

5milionów złotych będzie ko-
sztowała rewitalizacja przed-

zamcza Książa. Obejmie ona
przebudowę  Ogrodów Idy i tara-
su widokowego, a także remont
drogi dojazdowej, oświetlenia,
ławek i alejek. Ze względu na
remont czynny jest tylko parking
w parku centralnym.

Celem prac jest przywrócenie
wyglądu z przełomu XIX i XX
wieku. 

Prace rewitalizacyjne mają
zakończyć się w kwietniu, tak by
zamek jak najpiękniej zaprezen-
tował się turystom podczas Fe-

stiwalu Kwiatów. Całość będzie
kosztowała około 5 milionów
złotych. Po zakończeniu prac nie
będzie już możliwości zaparko-
wania samochodu przed samym
zamkiem.

Jednocześnie trwa zbiórka
pieniędzy na remont dachu, któ-
ry spłonął w grudniu ub. roku.
Według ustaleń prokuratury
przyczyną pożaru było nieprawi-
dłowe użycie przez pracownika
firmy remontowej palnika gazo-
wego. Spaliło się 500 m kw.
dachu i poddasza, niektóre kom-
naty zostały zalane wodą pod-

czas akcji gaśniczej. Straty wy-
cenia się na milion złotych.
Firma ubezpieczeniowa wypła-
ciła 100 tysięcy złotych odszko-
dowania. Zarząd Województwa
Dolnośląskiego zadeklarował
przekazanie 160 tysięcy zł na
remont dachu, zbiórkę pieniędzy
powadzi także Fundacja Księż-
nej Daisy.

WAŁBRZYCH

Ruszyła rewitalizacja
przedzamcza Książa

FOT. UŻYCZONE - KRZYSZTOF ŻARKOWSKI, WALBRZYCH24.COM

JAK WIDAĆ 
REMONT IDZIE

PEŁNĄ PARĄ

ŚWIDNICA

Dla miłośników starych
woluminów 
i nie tylko
Jak najlepiej opiekować się zabytkowymi książ-

kami? 
Parafia ewangelicko-augsburska w Świdnicy

zaprasza do rozmowy o zagrożeniach, wyzwa-
niach i szansach stojących współcześnie przed
właścicielami, opiekunami bibliotek. 

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. odbędzie się 
w Centrum UNESCO przy Kościele Pokoju spo-
tkanie z konserwatorkami papieru i skóry z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gość-
mi specjalnymi będą norwescy partnerzy projek-
tu, w ramach którego od kilku miesięcy trwają
prace konserwatorsko-budowlane w różnych
miejscach placu Pokoju. Między innymi trwa
remont plebanię, w której wkrótce swoje miejsce
znajdą archiwalne zbiory Kościoła Pokoju.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny.
Program:
9.02.2015 (poniedziałek)
Godz.15.00-16.00

Konserwacja zapobiegawcza księgozbiorów 
i archiwaliów - wykład z prezentacją multime-
dialną, prof. Elżbieta Jabłońska. 

Godz.16.10-17.10 Organizacja magazynów
archiwalnych. Obieg obiektu w placówce archi-
walnej a konserwacja prewencyjna - wykład 
z prezentacją multimedialną, dr Małgorzata
Pronobis-Gajdzis. 

Godz.17.20-18.20
Opakowania ochronne dla archiwaliów i ksią-

żek - wykład z prezentacją multimedialną, dr
Dorota Jutrzenka-Supryn.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny. Zapraszamy
do Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO
(plac Pokoju 1 w Świdnicy).

Otwarcie 
pogotowia 

przez władze 
powiatu
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B
ieg upamiętniający Żołnierzy Wyklętych odbędzie się 1 marca 
w naszym mieście. Organizatorem jest Stowarzyszenie
Obywatelskie Świebodzice. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych Wilczym Tropem to impreza o charakterze patrio-

tyczno-sportowym, organizowanym  w całym kraju pod auspicjami
Fundacji Wolność i Demokracja. Ideą tego projektu biegowo-edu-
kacyjnego  jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia anty-
komunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-
1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wie-
dzy na ten temat. Jak pamiętamy 1 marca od 2011 roku jest  świętem
państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W naszym mieście bieg odbędzie się właśnie 1 marca, w godzi-
nach 10:00-15:00, start biegu godz. 12:00, na terenie dzielnicy
Pełcznica. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 1963 m (mała
pętla) oraz 10 km (duża pętla, dla zaawansowanych biegaczy).

Wilczym tropem

Podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy

biorą udział w wielu ciekawych
zajęciach i spotkaniach. Pod
koniec stycznia mieli okazję
wybrać się do kina.

Uczestnicy wraz z terapeut-
kami udali się na zajęcia z fil-
moterapii, na pokaz filmu
„Carte blanche”. Dzień wcześ-
niej , w trakcie prowadzonych
zajęć grupowych została poru-
szona tematyka niepełno-
sprawności jaką jest utrata
wzroku. Zadaniem podopiecz-
nych było zapamiętanie jak
najdokładniej historii przedsta-

wionej w filmie tak, by móc
wziąć udział w dyskusji i po-
dzielić się swoją refleksją.

To jedna z wielu form pracy
z osobami niepełnosprawnymi
w ŚDS. Podopieczni placówki
to dorosłe osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną lub
zaburzeniami psychicznymi.
Uczęszczając do ŚDS mają
szansę na rehabilitację, integra-
cję społeczną czy wręcz kon-
takt ze światem zewnętrznym
- poprzez chociażby wyjście
do kina. Placówka jest jedną 
z nielicznych tego typu w re-
gionie.

Co słychać w Środowiskowym Domu
Samopomocy

Filmoterapia - przyjemne 
z pożytecznym

Przekaż 1% dla organizacji
lub osoby potrzebującej
O

d 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku
dochodowego od osób fizycznych
mogą w zeznaniu rocznym pomniej-

szyć należny podatek o kwotę przekazaną na
rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak
nie więcej niż do wysokości 1% należnego
podatku.

Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany 
w sposobie przekazywania 1% podatku.
Poszerzono grupę podatników, którzy mogą
wspierać opp 1% należnego podatku docho-
dowego, o:
� podatników opodatkowanych wg staw-

ki 19% z pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub działów specjalnych produkcji
rolnej,
� podatników opodatkowanych wg staw-

ki 19% z odpłatnego zbycia papierów war-
tościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych.

Druga zmiana polega na tym, że podatnik
nie musi sam dokonywać wpłaty na rachu-
nek wybranej opp. W składanym zeznaniu
wskazuje organizację, którą chce wesprzeć,
podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podat-
ku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Według danych Ministerstwa Finansów
zmniejszenia podatku z tytułu wpłaty na
rzecz organizacji pożytku publicznego (1%)
za 2007 r. dokonało:
� 4794 489 podatników opodatkowanych

na ogólnych zasadach tj. według progresyw-
nej skali podatkowej (19,82% ogółu podatni-
ków opodatkowanych na ogólnych zasa-
dach) oraz 196532 podatników opłacających
podatek wg stawki 19% z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej lub działów specjal-
nych produkcji rolnej (49,91% ogółu podat-

ników opłacających ten podatek), na kwotę
273457000,00 zł,
� 64 038 podatników opodatkowanych 

w formie ryczałtu od przychodów ewiden-
cjonowanych (9,51% ogółu podatników pła-
cących ryczałt od przychodów ewidencjono-
wanych). Zmniejszenie podatku tej grupy
podatników wyniosło 5572000,00 zł,
� 79 616 podatników opłacających poda-

tek wg stawki 19% z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych
instrumentów finansowych (26,73% ogółu
podatników opłacających ten podatek), na
kwotę 17198000,00 zł.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organi-
zacji pożytku publicznego?
� podatnik podatku dochodowego od

osób fizycznych,
� podatnik opodatkowany ryczałtem od

przychodów ewidencjonowanych,
� podatnik objęty liniową, 19-procentową

stawką podatku,
� podatnik uzyskujący dochód z odpłatne-

go zbycia papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację
pożytku publicznego, na rzecz której chcemy
przekazać 1% podatku - może to być dowol-
na organizacja w kraju, spis takich organiza-
cji znajdziemy np. na portalu: 
http://www.opp.aid.pl.
KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią

rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podat-
kowego wpisujemy nazwę organizacji po-
żytku publicznego, jej numer KRS i kwotę,
którą chcemy przekazać na rzecz tejże orga-
nizacji. Kwota nie może przekraczać 1%
podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatko-
we informacje, dotyczące jego preferencji co
do rozdysponowania środków z 1% przez
organizację pożytku publicznego (np. kon-
kretny cel), w rubryce Inne informacje, 
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łącz-
ną kwotę, którą podatnicy przekazali danej
organizacji, na jej konto.
� 1% można przekazać tylko w zezna-

niach podatkowych złożonych w terminie.
� W przypadku niezgodności numeru

KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podat-
kowym, podatnik zostanie wezwany do zło-
żenia wyjaśnień.
� Podatnik nie może podzielić swojego

1% na kilka organizacji.

Akord kolędował
za miedzą

Wniedzielę 1 lutego nasz Chór Akord działający przy Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach koncer-

tował w zaprzyjaźnionych miejscowościach Bojanice i Makowice 
w Gminie Świdnica.

- To był ostatni dzień, w którym można śpiewać kolędy, dlate-
go z wielką przyjemnością zaśpiewaliśmy w kościołach w tych
dwóch miejscowościach, spędzając przy okazji bardzo przyjemną
niedzielę - mówi radna TeresaMałecka.

Ciekawostką jest fakt, że proboszczem obu parafii jest ks.
Maciej Martynek, który kiedyś sprawował posługę kapłańską 
w Świebodzicach i przekazał serdeczne pozdrowienia dla burmi-
strza BogdanaKożuchowicza, którego mile wspomina.

Komu w Świebodzicach 
można przekazać 1%?
� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Smyki
KRS 0000305844.
� Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze
im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach KRS 0000298747.
� Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
KRS 0000048985.
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„Brel raz jeszcze” 
w MDK
Monodram „Brel raz jeszcze” czeka na nas w Miejskim

Domu Kultury w Świebodzicach już 13 lutego 
o godz. 18:00. Przed nami spektakl śpiewany w języku
francuskim, wsparty listami Brela do jego żony, cieszący
się zasłużoną popularnością u widzów oraz znakomitymi
recenzjami, zarówno w prasie polskiej jak i zagranicznej. 

Spektakl - koncert „BREL RAZ JESZCZE” otrzymał
Główną Nagrodę Festiwalu Aktorskiego w teatrze
„Rampa” w Warszawie oraz Grand Prix Du Festival
Internationale De La Chanson Francaise De Colombe
2004 - Francja. 

Artysta Janusz Zbiegieł związany jest z teatrami we
Francji i „Internationales Theater” we Frankfurcie oraz 
z krakowskim Teatrem Piosenki Francuskiej.
Największą i najgłębszą fascynacją, którą zaszczepiła
artyście Alice Dona, właścicielka „Conservatoire
Mobel” w Paryżu, pozostało do dziś zauroczenie oso-
bowością i twórczością Brela.

Opiekę artystyczną nas spektaklem sprawuje wielka
osobowość teatralna i filmowa - Krystyna Janda. 
Z pewnością nie można przegapić tak wyjątkowej uczty
artystycznej w naszym MDK. Zapraszamy na mono-
dram „Brel raz jeszcze” 13 lutego na godz. 18:00. 

Wstęp wolny.

„Wanna” Krzysztofa Polaczenko
Przed nami historia pewnej przemiany,

która czeka podczas spotkania autor-
skiego z Krzysztofem Polaczenko
w Miejskim Domu Kultury w Świebodzi-
cach. Na spotkanie z autorem książki
„Wanna” zapraszamy 20 lutego na godz.
18:00. Będzie to wydarzenie o nieco
odmiennej formule. Mottem będzie bo-
wiem historia przemiany, która porusza
temat odnajdywania się w dorosłym
życiu. Co najczęściej utrudnia asymilacje
w grupie i społeczeństwie? Jak wielki dla
każdego jest kontrast naszego świata
wewnętrznego z otoczeniem? Na te i inne
pytania, także zadawane przez gości,
spróbuje odpowiedzieć, przedstawić 
w oparciu o „Wannę” jej autor, Krzysztof
Polaczenko. 

- W wolnych chwilach piszę, maluję 
i komponuję. Największą inspiracją jest
dla mnie człowiek jako jednostka oraz
społeczeństwo jako organizm stale podda-
wany eksperymentom kulturowym - mó-
wi o sobie Krzysztof Polaczenko - Świd-
niczanin, grafik o wielu artystycznych
zainteresowaniach.

Spotkanie autorskie w MDK w Świe-
bodzicach w dniu 20 lutego o godz. 18:00
to także okazja zapoznania się z malar-
stwem Krzysztofa Polaczenko oraz prób-
ką jego utworów muzycznych. 

Zapraszamy na historię przemiany.
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Piłka Nożna
�Szkoły Podstawowe:

I miejsce: GREEN POWER:
Piotr Pawlak, Robert Zieliń-
ski, Dawid Ślęzak, Kacper
Oboza, Artur Szafraniec, Ka-
mil Dyjak, Damian Wach.

II miejsce: FC REAL: Eryk
Majka, Oktawian Górniak,
Sebastian Kot, Szymon Chu-
dać, Jakub Kaliś, Wojciech
Melańczuk, Oskar Jędrasik.

III miejsce: FC ŚWIEBO-
DZICE: Maciej Chmieliński,
Jakub Nawojski, Patryk Niez-
goda, Przemysław Cieślewicz,
Dawid Stachowiak, Kamil Wiś-
niewski.

Najlepszy strzelec: Dawid
Ślęzak GREEN POWER(17
gole).

Najlepszy bramkarz: Nadia
Stańko FC MINI BARCELO-
NA.
�Szkoły Gimnazjalne:

I miejsce: BANDA ŚWI-
RÓW: Dorian Laskowski, Kac-
per Malczewski, Kacper Wiś-

niewski, Konrad Martynoga,
Martin Jędrasiak, Damian
Gawroński, Adrian Kordula.

II miejsce: KOZAKI: Jakub
Mikus, Jakub Kosiór, Bartosz
Wiśniewski, Piotr Jakubowski,
Krystian Pilch, Kacper Ka-
siński, Marceli Rogowski, Mi-
chał Hołyszewski.

III miejsce: ALKAIDA: Ma-
ciej Biskup, Szymon Szostak,
Filip Szablewski, Patryk To-
rzecki, Wojciech Kargol, Szy-
mon Jackowski, Kacper Ja-
kubina, Jakub Kawiński.

Najlepszy strzelec: Kacper
Wiśniewski BANDA ŚWI-
RÓW (26 goli).

Najlepszy bramkarz: Martin
Jędrasiak BANDA ŚWIRÓW.
�Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce: ZUCHU TEAM:
Marcin Bałut, Przemysław
Dobrowolski, Damian Palij,
Maks Madaliński, Michał Po-
nulak, Michał Rosiak, Kacper
Dukat, Michał Sigiel, Damian
Jakubowski.

II miejsce: SĄ GORSI: Pa-
tryk Dworzyński, Paweł Smo-
leń, Paweł Uglis, Bartosz Ko-
walczyk, Konrad Andruszko,
Mateusz Ślęzak, Paweł Mar-
tynoga.

III miejsce: JACEK i RESZ-
TA: Jacek Granowski, Piotr
Nowowiejski, Piotr Korga,
Grzegorz Paszkowski, Igor
Niski, Adrian Dobrowolski,
Patryk Pędziwilk, Rafał Sołek.

Najlepszy strzelec: Piotr
Nowowiejski JACEK i RESZ-
TA (10 goli).

Najlepszy bramkarz: Mate-
usz Ślęzak SĄ GORSI.

Turniej Trambambula
Klasyfikacja:
�Kategoria dziewczynki
szkoły podstawowe:

I miejsce: Wiktoria Budziń-
ska i Karolina Mladenis.

II miejsce: Kamila Pochroń
i Anna Pochroń.

III miejsce: Ilona Szymczak
i Izabela Frączek.
�Kategoria chłopcy szkoły
podstawowe:

I miejsce: Jakub Węgierski
i Szymon Antys.

II miejsce: Krystian Pochroń
i Dawid Pochroń.

III miejsce: Aleks Błasz i Da-
niel.

�Kategoria chłopcy szkoły
gimnazjalne:

I miejsce: Adam Mladenis
i Alan Pucyk.

II miejsce: Emil Jankiewicz
i Paweł Jankiewicz.

III miejsce: Andrzej Góra
i Martin Bartuzel.

�

Piłkarskie ferie w OSiR - wyniki Turniejów

OTYLIADA 2015 - ostatni tydzień
zapisów
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

po raz drugi przyłączył się do
organizacji Ogólnopolskiego
Nocnego Maratonu Pływackiego
OTYLIADA 2015. Ta największa
impreza pływacka w Polsce od-
będzie się w nocy z 28 lutego na
1 marca w Wodnym Centrum
Rekreacji. Na uczestników czeka
wiele atrakcji. Nagrodzimy naj-
starszego i najmłodszego uczest-
nika maratonu, a także najliczniej-
szą rodzinę.

Jeśli chcesz wziąć udział 
w OTYLIADZIE 2015 to musisz
się pospieszyć. Już tylko tydzień
został na zgłoszenie chęci udzia-
łu w tej ogólnopolskiej akcji pły-
wackiej. Opłata za udział wyno-
si 10 zł od uczestnika. Zapisy do
udziału w Ogólnopolskim Noc-
nym Maratonie Pływackim od-
bywają się poprzez stronę

www.otyliada.pl 
do 10 lutego 2015 r. 
1. Wybierz pływalnię, na któ-

rej chcesz uczestniczyć w OTY-
LIADZIE 2015.

2. Kliknij „Do Koszyka”.
3. Zaznacz „Potwierdzam, że

zapoznałem(am) się z regulami-
nem imprezy i kliknij „Zamó-
wienie”.

4. Uzupełnij swoje dane: 
e-mail, Imię, Nazwisko, Pesel.
Kliknij „Zapisz”.

5. Wybierz formę płatności
(jedna z dwóch opcji) obie są
poprawne. Kliknij „Zapisz”.

6. Jesteś w koszyku. Kliknij
„Zamówienie”.

7. Zostanie wyświetlony ko-
munikat „Lista zakupów została
skompletowana, proszę potwier-
dzić zamówienie”.

8. Klikasz „Potwierdzenie Za-
mówienia”

9. Zostaniesz przeniesiony na
stronę, w której wybierasz swój
bank.

10. Dokonujesz płatności.
Jako jedyni w regionie organi-

zujemy tą niezwykłą imprezę.
Jeśli woda to Twój żywioł nie
może Ciebie zabraknąć!

Więcej informacji oraz regula-
min maratonu na:

http://www.otyliada.pl/
https://pl-pl.facebook.com/

maratonOtyliada

Basen czynny dłużej
W  związku z dużym zainteresowaniem osób
korzystających z usług Wodnego Centrum Rekreacji
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. postanowił wydłużyć
czas jego pracy. Od wtorku do piątku z atrakcji
Wodnego Centrum Rekreacji będzie można korzystać
już od godziny 6:00. 

Instruktor kulturystyki 
- zmiany godzin pracy

Wychodząc naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na profe-
sjonalną pomoc w trakcie ćwiczeń na siłowni zmieniliśmy godziny

pracy instruktora kulturystyki. Teraz z pomocy Mateusza Brzuchacza
będzie można korzystać we wtorki i czwartki również popołudniami.
Wydłużyliśmy także czas funkcjonowania siłowni w soboty do godziny
14:00. Zmieniamy się dla Ciebie! 

� Poniedziałek 14:00-20:00
�Wtorek 7:00-12:00 i 15:00-18:00
� Środa 14:00-20:00
�Czwartek 7:00-12:00 i 15:00-18:00
� Piątek 14:00-20:00
� Sobota 8:00-14:00

Wywalczyła srebro

Kolejny sukces zanotowali na swoim koncie
podopieczni Arkadiusza Kaczmarka. Tym

razem popularny trener sportów walki, prowa-
dzący kadrę narodową WFMC Polska, doprowa-
dził do tytułu wicemistrzyni Polski WKSF Wik-
torię Kipek. Zawody, podczas których zawodnicz-
ka zdobyła srebrny medal odbyły się 17 stycznia
w Mińsku Mazowieckim.  Wystartowało w nich
ponad 200 zawodników. Wiktoria walczyła w kate-
gorii 50 kg light kick. Na sukcesy młodej zawod-
niczki nie trzeba było długo czekać. Pasja, talent 
i ciężka praca, przyniosły efekt już po 3 latach od

rozpoczęcia przygody ze sportem.
WKSF (World Kickboxing and Karate Sport

Federation) to młoda, prężnie działająca, federa-
cja, która posiada przedstawicieli na całym świe-
cie, od niedawna także w Polsce. Celem WKSF
jest promowanie i rozwijanie wszystkich sztuk
walki, w szczególności kick-boxingu, karate, nie
tylko z punktu widzenia sportowego, ale również
w kontekście filozoficznym i duchowym, jako
formy samodoskonalenia się. 

Wiktorii i jej trenerowi, serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Wynajmę lub sprzedam, w części lub całości,
hale, biura, obiekt produkcyjny - usługowy, 

Świebodzice, tel. 609726644



C
hoć do wakacji pozostało
jeszcze nieco czasu, osoby,
które chcą zadbać o dobrą

kondycję swojego ciała przed let-
nimi wojażami, powinny pomy-
śleć o tym już teraz. Z pomocą
wszystkim poszukującym ruchu
przychodzi OSiR sp. z o.o. Świe-
bodzice, w którego ofercie od
początku lutego znaleźć możemy
nowe formy aktywności. Nie
zabraknie więc jogi, cieszącej się
rosnącą popularnością zumby
i jej odmiany dla dzieci, a także
zajęć ogólnorozwojowych i gim-
nastyki dla osób w wieku 50+.

ZUMBA - czyli zainspirowa-
ne latynoskimi rytmami połącze-
nie tańca i aerobiku. To innowa-
cyjny system fitness opracowa-
ny przez kolumbijskiego tance-
rza i choreografa Alberto „Beto”
Pereza w latach 90. XX wieku,
łączący w sobie elementy soca,
samby, salsy, merengue, mambo,
hip-hopu, sztuki walki, a nawet
taniec brzucha i Bollywood.
W choreografii wykorzystywane
są także elementy treningu siło-
wego (squaw i lunge). Zumba
przeznaczona jest dla wszystkich
niezależnie od wieku, płci, zdol-
ności ruchowych i kondycyj-
nych. To połączenie prostych

kroków tanecznych, dynamicz-
nych kombinacji ruchów i ryt-
mów, które wraz z energetyczną
muzyką porywają do zabawy.
Zumba kształtuje sylwetkę, po-
woduje spalanie ogromnej ilości
kalorii, poprawia kondycję i wy-
zwala potężne dawki pozytyw-
nej energii.

ZUMBA KIDS - to rodzaj
Zumby skierowany do najmłod-
szych.

ABT - (abdominal, buttocks,
thighs - brzuch, pośladki, uda)
- forma zajęć aerobowych nasta-
wiona głównie na modelowanie
dolnych partii ciała. Jest to tre-
ning wzmacniająco-ujędrniający
wykonywany do rytmicznej mu-
zyki, co przyczynia się do popra-
wy kondycji fizycznej i koordy-
nacji ruchowej. Regularne tre-
ningi ABT zapewniają szczupłą
sylwetkę: płaski brzuch, jędrne
pośladki i smukłe uda. Ponadto
wzmacniają mięśnie całego ciała
i doskonale spalają zbędną tkan-
kę tłuszczową. Celem tych zajęć
jest stworzenie wyrzeźbionej
sylwetki i nadanie jej sprężystoś-
ci i elastyczności. To trening dla
każdego - nie ma ograniczeń
wiekowych. ABT to zajęcia
o średniej intensywności i dyna-

mice, które sprawią, że będziesz
szczęśliwy i usatysfakcjonowa-
ny z przepracowanego treningu.

Shape - trening kształtujący
sylwetkę z wykorzystaniem
przyborów. Wzmacnia i delikat-
nie rzeźbi całe ciało. Na za-
jęciach nie zapomina się o kszta-
łtowaniu mięśni ramion, klatki
piersiowej czy łydek. Zwięk-
szona liczba powtórzeń chroni
przed nadmiernym uwypukle-
niem mięśni. Korzystnie wpły-
wa na spalanie tkanki tłuszczo-
wej oraz układ oddechowy.
Zajęcia dla osób w każdym
wieku i dowolnej wadze.

TBC - Total Body Condition
- trening całego ciała. Są to

zajęcia ogólnorozwojowe, które
pozwalają wzmocnić i wyrzeź-
bić całe nasze ciało. Podobne do
zajęć Shape, z tą różnicą, że
część aerobowa (oparta na pro-
stych układach choreograficz-
nych) jest dłuższa - trwa około
25-30 minut, następnie wzmac-
nianie i wyciszenie.

FBS - Fat Burning Step
- forma treningu aerobowego
oparta na nieskomplikowanych
układach choreograficznych. Za-
jęcia te poprawią koordynację
ruchową, wzmocnią mięśnie
i pozwolą spalić tkankę tłuszczo-
wą.

Gimnastyki 50 + - zajęcia
przeznaczone dla seniorów.

14 sportpiątek, 6 II 2015
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W
rozegranym w sobotę, 31 stycznia,
pierwszym meczu sparingowym 
- inaugurującym przygotowania

przed zbliżającą się rundą wiosenną sezonu
2014/2015, zespół seniorów MKS Victoria
Świebodzice zremisował na własnym boisku 
z drużyną Lechii Piechowice 3:3 (1:3). Bram-
ki dla świebodziczan w tym spotkaniu zdoby-

li: Michał Juszczyk, Paweł Martynoga,
Artur Baczyński. Już jutro (sobota, 7 lutego)
zespół trenera Przemysława Satyły zagra na
stadionie miejskim im. Ludwika Paluszaka 
z drużyną Gromu Witków. Spotkanie zosta-
nie rozegrane o godzinie 13:00.

Skład MKS Victoria Świebodzice: Wi-
ciak, Testowany zawodnik, Rosicki, Niem-

czyk, Meges, Martynoga, Drąg, Rogow-
ski, Słapek, Sadowski, Juszczyk.

Na zmiany wchodzili: Michno, Chrebe-
la, Szklarz S., Bałut, Siodlarz, Struski,
Baczyński.

Remis w pierwszym sparingu

Wsobotę, 31 stycznia, świebodzicka
hala sportowo-widowiskowa była

areną zmagań o Puchar Prezesa MKS
Victoria Świebodzice w piłce nożnej 
w kategorii młodzików. Występujący 
w turnieju w charakterze gospodarza
zespół Victorii zajął 9. miejsce.

W spotkaniu o 9. lokatę w turnieju
podopieczni trenera Łukasza Citków
pokonali drużynę Jokera Jaczków 2:1.
Zwycięstwo w turnieju odniósł zespół
Górnika Wałbrzych. Podopieczni byłe-
go reprezentanta Polski Włodzimierza
Ciołka w spotkaniu finałowym poko-
nali zespół Javorii Jawor 1:0. Zespoły
biorące udział w turnieju otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, drużyny z miejsc 
I-III wspaniałe puchary, a najlepsi
zawodnicy turnieju - bramkarz, strzelec
i zawodnik pamiątkowe statuetki.
Wszystkie puchary i statuetki ufundo-
wała Firma Centrum Pucharowe - Mo-
nika Cieciura, Tomasz Meges. Wszys-
cy uczestnicy turnieju dzięki uprzejmo-
ści Piekarni - Piotr Ślęzak mieszczącej
się w Świebodzicach przy ul. Sienkie-
wicza 45 otrzymali słodki poczęstunek.
Tą drogą pragniemy podziękować Panu
Piotrowi Ślęzakowi za ufundowanie
słodkości dla uczestników turnieju. 

Wszystkich zainteresowanych halo-
wymi zmaganiami młodych piłkarzy
Victorii zapraszamy jutro, sobota 7 lute-
go, do hali sportowo-widowiskowej
przy ul. Mieszka Starego 6 na turniej
juniorów młodszych.

�

W rozegranym w niedzielę, 1 lutego, w Do-
bromierzu halowym turnieju piłki nożnej

juniorów młodszych o Puchar GOKSiR Dobro-
mierz zespół MKS Victoria I Świebodzice zajął II
miejsce, zaś drużyna MKS Victorii II Świebodzi-
ce - V miejsce. W meczu finałowym podopieczni

trenera Łukasza Citków przegrali z drużyną
Kuźni Jawor 0:3 zaś w spotkaniu o V miejsce pod-
opieczni trenera Krzysztofa Króla wygrali z druży-
ną Zielonych Mokrzeszów 3:2. Najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano zawodnika MKS
Victoria I Świebodzice - Michała Juszczyka.

Młodzicy 
na 9. miejscu

Juniorzy młodsi na „pudle”

Dbaj o formę z OSiR-em

Skorzystaj z naszej oferty i przyjdź 
na bezpłatne zajęcia z profesjonalistami

Kiedy trenujemy?

Poniedziałek 18:00 JOGA

Poniedziałek 19:00 ABT

Poniedziałek 20:00 Shape

Wtorek 17:00 Gimnastyki 50 +

Wtorek 18:00 ZUMBA KIDS

Wtorek 19:00 ZUMBA

Środa 18:00 Zdrowe plecy 

i płaski brzuch

Środa 19:00 TBC

Piątek 19:00 FBS

Wdniach 29-30 stycznia na pływalni w Dębicy
odbyły się Zimowe Mistrzostwa MKP

Bobry Dębica. W zawodach wystartowało 591
zawodników! Nasz klub reprezentowali Maciej
Jachym
i Gracjan Giezek. Zawodnicy spisali się dosko-
nale. Wielokrotnie poprawiali swoje dotychczaso-
we rekordy życiowe. Na podium dwukrotnie sta-
wał Maciej Jachym. Gratulujemy uzyskanych
wyników.

Maciej Jachym (2003 r)
200 m stylem klasycznym, (3:06,99), 2 miej-

sce

200 m styl grzbietowy, (2:51,35), 3 miejsce
50 styl klasyczny, 42,53, 8 miejsce
50 styl grzbietowy, 38,36, 5 miejsce
100 styl klasyczny, 1:29,34, 4 miejsce
100 styl grzbietowy, 1:21,32, 5 miejsce
50 styl dowolny, 33,46, 10 miejsce
50 styl motylkowy, 39,70, 10 miejsce
100 styl zmienny, 1:22,08, 5 miejsce
Gracjan Giezek (2004 r)
50 styl motylkowy, 39,49, 8 miejsce
400 styl dowolny, 6:02,02, 4 miejsce
100 styl dowolny, 1:17,77 , 10 miejsce

Super występ zawodników w Dębicy

Z głębokim żalem żegnamy Ś.P

Jana Kurzawę
wieloletniego działacza 

Miejskiego Klubu Sportowego Victoria Świebodzice.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Victoria Świebodzice 
składa Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

imię i nazwisko: ____________________________

adres: ___________________________________

nr telefonu: _______________________________

KUPON
OGŁOSZENIOWY

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,

Rynek 1
58−160 Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 06.02.2015 r. 
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,

wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Nieruchomość zabudowana 350/41 Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana 375/15 i 376/1 Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

� PHUP Metal-Plast w Świebodzicach 
ul. Ciernie 157 B, stanowiska: , pracownik
fizyczny, specjalista ds. logistyki, specjalista 
ds. analiz finansowych i księgowości, 
telefon kontaktowy: 74/666-58-01, 
e-mail: rekrutacja@metal-plast.pl

�ATP M i M Safian ul. Wałbrzyska 38 
w Świebodzicach, stanowisko: kontroler jakości,
telefon kontaktowy: 74/662-27-77, 
e-mail: praca@atpolska.com

� JUPI ul. Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach,
stanowiska: lakiernik, brygadzista-ustawiacz,
magazynier, telefon kontaktowy: 74/665-55-65, 
795-630-972, e-mail: biuro@jupi.net.pl

�Grajewscy Sp.J. w Świebodzicach,
stanowiska: doradca klienta, magazynier,
ogrodnik,
- kontakt e-mail: praca@grajewscy.pl 

�APTEKA  ŚWIEBODZICKA Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 25, 
stanowisko: kierownik apteki
kontakt telefoniczy: 668 804 445, 
e-mail: agnieszka.gesiola@gmail.com

� PROSAB  AG  w Świebodzicach, stanowiska:
kierowca kat. C + E, mechanik samochodów
ciężarowych, telefon kontaktowy 
793 105 526, 
e-mail: anna-pietrusiewicz@wp.pl

� „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 36 
w Świebodzicach, stanowiska: operator urządzeń 
do produkcji wyrobów cukierniczych,
informatyk, telefon kontaktowy: 
74/665 06 42, 
e-mail: sekretariat@sniezka-invest.pl

�EURO STYL stanowiska: stolarz, pomocnik
stolarza,pomocnik lakiernika, telefon
kontaktowy: 
600 350 693

�TRANSMETAL Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 
w Świebodzicach, stanowisko: spawacz metodą
TIG, telefon kontaktowy: 74/648-80-42

�OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 8,
stanowiska:
pracownik socjalny, specjalista do usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, 
e-mail: ops@swiebodzice.pl, 
bliższe informacje na stronie internetowej: 
www.ops.swiebodzice.pl 

� „PARTNER”  (Euro Bank)  miejsce
wykonywania pracy: Świebodzice, 
stanowisko doradca klienta, 
kontakt 
e-mail: piotrsijka@wp.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 06.02.2015 r. 
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,

wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 
na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Nieruchomość niezabudowana 895/39 Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRAWY, FILIA W ŚWIEBODZICACH, 
AKTUALNE NA DZIEŃ 05.02.2015R.

zaprasza:
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
www.mojdomswiebodzice.pl

1. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie (okolice
Parku Miejskiego), z ogródkiem. Ogrzewanie
c.o. gazowe. 65M2 – cena 130tyś.

2. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie do
remontu na ulicy Strzeleckiej.  Atrakcyjna
cena.

3. Sprzedam kawalerkę na Osiedlu Sudeckim
po remoncie. I piętro, jasna kuchnia, balkon.
29M2 – cena 88 tys. 

4. Sprzedam 3 pokojowe na II piętrze na
Osiedlu Piastowskim Po remoncie. 67M2 
- Cena 175 tyś. 

5. Sprzedam połowę domu z pięknym ogrodem
i garażem (okolice Parku Miejskiego). 120M2
– cena 390tyś.

6. Sprzedam szereg z ogrodem (okolice Parku
Miejskiego). 160M2 – cena 349 tyś.

7. Sprzedam dom w Witoszowie z dużą
działką. Stan surowy zamknięty. Działka
1500m2. Dom podpiwniczony. Cena 340 tyś.

8. Sprzedam Świebodzice okolice szpitala 2
pokojowe mieszkanie na I piętrze, ogrzewanie
gazowe. 53M2 cena 101 tyś. 

9. Sprzedam Świebodzice ul. Kolejowa 2
pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Kuchnia w zabudowie. 52M2 - cena 125tyś.

10. Sprzedam przestronne 4 pokojowe
mieszkanie na Osiedlu Piastowskim  
na parterze. SUPER CENA 84m2 
– cena 215tyś 

11. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
na I pietrze z balknem. Mieszkanie wymaga
remontu. Cena 140tyś.

12. Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie na
Piłsudskiego parter. Nowe budownictwo.
62M2 cena 175 tyś.

13. Sprzedam lub zamienię. Świebodzice.
Prześliczne 3 pokojowe z garażem i ogródkiem
rekreacyjnym 165tyś, zamienię na 2 pokojowe
na Osiedlu Piastowskim. 

14. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
na Osiedlu Piastowskim. Parter. 51,7m2 cena
159tyś. 

15. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na Osiedlu Piastowskim na 4 piętrze. Po
kapitalnym remoncie. 48M2 cena 120tyś. 

16. Sprzedam Świebodzice Ciernie 2 pokojowe
mieszkanie z ogródkiem. Ogrzewanie co
gazowe. 55M2 cena 112tyś. 

17. Sprzedam Świebodzice ul Łączna Ładne 2
pokojowe mieszkanie. Kuchnia w zabudowie.
45M2 cena 120tyś. 

18. Sprzedam Osiedle Piastowskie. Kawalerka
po kapitalnym remoncie. 32m2 cena 90tyś. 

19. Sprzedam 2 pokojowe komfortowe
mieszkanie na parterze na Osiedlu
Piastowskim. 48M2 cena 170tyś. Zapraszam. 

20. Do wynajmu dwa mieszkania 3 pokojowe 
z pełnym wyposażeniem.
Atrakcyjne ceny 71m2 – 1100zł, 80m2 – 850zł.

BIURO NIERUCHOMOŚCI „MÓJ DOM” 

� sprzedam mieszkanie,
bez pośredników, 
przy ul. Stawowej 2b na I
piętrze o pow. 51,3 m kw.
plus balkon, 3 pokojowe,
rozkładowe. Czynsz 250 zł
razem z ogrzewaniem. 
Cena 140 tys. zł 
do negocjacji. 
Tel. 506 032 896

�wynajmę halę
magazynowo-
produkcyjną, pow. 600
m2, lokalizacja
Świebodzice-Ciernie.
Woda, prąd, gaz, inst.
sanitarna, ogrzewanie.
Obiekt chroniony.
Kontakt: 600 352 632

� sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 54 m2, 
z ogródkiem wokół
domu+pomieszczenie
gospodarcze (komórka),
ogrzewanie c.o. węglowe,
niskie opłaty, spokojna
dzielnica, blisko szkoła,
kościół, cena 115 tys. zł, 
tel. 74 854 52 67

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518



Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Aleksandrę Kucab
- Córka, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Jana Fostyka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuczki, Siostra i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Artura Ostynowicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Anna, Rodzice, Brat, Dziadkowie i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Alfreda Chuchro
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Władysława Żydowicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Janiny Marciniak

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córka, Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Rozalię Łukowiak
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Jana Kurzawy,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Małgorzaty Powierskiej

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
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Tym razem nie tylko na szpilkach, ale również 
w karnawałowych stylizacjach spotkają się

uczestniczki specjalnego wydarzenia w CINE-
MA3D. 13 lutego o godzinie 17.00  rozpocznie się
pierwsze w tym roku Kino na Szpilkach. 

Organizatorzy, czyli kino C3D, Galeria Świdnic-
ka i Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy, proponu-
ją wspólną zabawę w przebieranki karnawałowe.
Mile widziane są wszelkiego typu stylizacje,
modowe szaleństwa i zabawne dodatki, które
pozwolą stworzyć niecodzienny strój.

Panie będą miały okazję wziąć udział w konkur-
sie fotograficznym na najlepszą stylizację karna-
wałową, którego współorganizatorem jest agencja
fotografii FotoGra. Nagrodą w konkursie jest
weekendowy pobyt dla dwojga wraz z wyżywie-
niem i wejściem do SPAw hotelu Pałac Jugowice.

O poczęstunek zadba restauracja DELAGIO.
Do tego oczywiście tradycyjny kieliszek szampa-
na, lub soczek. 

Propozycją na ten wyjątkowy wieczór jest ekra-
nizacja światowego fenomenu - „Pięćdziesiąt twa-
rzy Greya”. Film opowiada o młodej studencie lite-
ratury Anastasii Steele, która przeprowadza wy-
wiad z intrygującym Christianem Greyem - milio-
nerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascy-

nowana inteligentnym i przystojnym mężczyzną,
który robi na niej niesamowite wrażenie, jednak
gdy ich spotkanie dobiega końca, stara się o nim
zapomnieć. Grey zjawia się jednak w sklepie, 
w którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o ko-
lejne spotkanie. Studentka zgadza się - tym samym
wkracza w niebezpieczny świat pożądania, eroty-
ki i głęboko skrywanych pragnień. 

- Pięćdziesiąt twarzy Greya jest jednym z naj-
ważniejszych filmów roku. Ekranizacja światowe-
go bestsellera jakim jest trylogia autorstwa E. L.
Jamesa jest filmem, który zdecydowanie polecamy
- mówi Katarzyna Dzwoniarska, dyrektor kina
CINEMA3D w Świdnicy. 

I to nie koniec atrakcji, organizatorzy wykorzy-
stując fakt, iż najbliższa edycja odbędzie się 
w piątek, w imieniu świdnickich lokali zapraszają
na After Party. W swoje progi panie zapraszają
Alfama Pub, Piwnica Ratuszowa, Pub SETA
&Galareta, Pub Highlander oraz Klub Muzyczny
RadioBar. W wymienionych lokalach panie z bile-
tem z Kina na Szpilkach mogą liczyć na zniżki na
drinki lub darmowy wstęp do lokalu. 

Bilety na tę wyjątkową edycję Kina na Szpil-
kach do nabycia w kasach kina od 3 lutego w cenie
20 zł/os.

Kino na Szpilkach 
w karnawałowej odsłonie

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518
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