
Pierwsza
pomoc
- to dziecinnie
proste!

K
ażdy z nas powinien znać te podstawy: 2 wdechy, 30 ucisków
na klatkę piersiową. Od tego może zależeć czyjeś życie. To
dobrze, ze zasad udzielania pierwszej pomocy uczą się już
najmłodsi. W Świebodzicach od lat w szkoleniach biorą

udział dzieci z klas I-III, w środę, 18 lutego, dzieci dzieliły się tymi
umiejętnościami z innymi. I to na dworcu kolejowym! Str. 8-9

OFERTY

PRACY
ze Świebodzic
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REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej

tel. 660 157 518

3Mamy dworzec,
będzie można

zrobić Izbę
Regionalną i salkę
widowiskową.

4Stołówka,
że palce lizać,

biblioteka kusi
nowymi komputerami
i wygodnymi
kanapami.

5LO chwali się
swoimi

osiągnięciami.

7Przypominamy
tajemniczą

katastrofę kolejową
sprzed 61 lat.
Do zdarzenia doszło
w pobliżu naszego
dworca kolejowego.

11Przekaż
potrzebującym

1% podatku.Święto Pań
z Kobiecankami

Przed nami 8 marca czyli Dzień
Kobiet. Zapraszamy do spędzenia go

w miłej atmosferze na wieczorze
z Kobiecankami w Miejskim Domu
Kultury. Dla pań przygotowano
wiele niespodzianek i upominków.

Z pewnością wielką niespodzianką
będzie muzyczno-śpiewny upominek,
przygotowywany przez Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza
oraz naszych radnych miejskich.
Będą także upominki kosmetyczne
i prezentacje nowości kosmetycznych,
przygotowane przez firmę Bielenda,
Resibo a także Klinikę Urody.
Będzie też coś dla ducha - koncert
Anny Rudewicz oraz ciekawostki
historyczne, opowiedziane
przez Magdalenę Woch,
wiceprezes Fundacji Księżnej Daisy.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę,
8 marca, do Miejskiego Domu Kultury,
ul. Wolności 13, na godz. 17:00.

�

Drodzy Czytelnicy, od poniedziałku, 23 lutego, stycznio-
we numery Gazety Świebodzickiej będą dostępne

w wersji elektronicznej.
Wydanie nr 210 i 211 będzie można pobrać w formacie

pdf ze strony internetowej Świebodzic:
www.swiebodzice.pl,
z zakładki Gazeta Świebodzicka.
Elektroniczne wydania GŚ będą się ukazywać z mie-

sięcznym opóźnieniem w stosunku do wersji papierowej.
Pozdrawiamy
Redakcja Gazety Świebodzickiej

Gazeta trafi do neta



Od kilku miesięcy lokalni przewoźnicy za-
trzymują się na Placu Grunwaldzkim

w Świdnicy. Plany tras zostały skrócone
i kończą się obecnie przy ul. Spacerowej, bli-
sko kilometr od ścisłego centrum miasta. Jest
to pokłosiem uchwały, którą podjęli, jeszcze
w sierpniu ubiegłego roku, radni Rady
Miejskiej w Świdnicy. Okazuje się jednak, że
decyzja świdnickich samorządowców ziryto-
wała wielu mieszkańców Świebodzic, Ja-
worzyny Śląskiej oraz Żarowa.

Do moich biur poselskich zwracają się
mieszkańcy Świebodzic, Jaworzyny Śląskiej
i Żarowa, którzy podnoszą, że kierowcy
busów odmawiają postojów na Placu Grun-
waldzkim. Wynika to jednak z obowiązującej
uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy- tłuma-
czy Anna Zalewska, posłanka PiS. W dro-
dze podjętej interwencji postanowiła jednak
przekonać Prezydenta Miasta i radnych, aby
powrócili do dotychczasowego rozwiązania,

które było znacznie bardziej komfortowe
dla osób korzystających z oferty prywatnych
przewoźników. Rozmawiałam z właściciela-
mi kilku firm przewozowych. Zgodnie twier-
dzą, że przywrócenie przystanku na Placu
Grunwaldzkim będzie korzystne zarówno dla
nich, jak i pasażerów, którzy w niepochleb-
nych opiniach wypowiadają się o decyzji
samorządowców - stwierdza parlamenta-
rzystka.

W tej sprawie przywrócenia przystanku na
Placu Grunwaldzkim Anna Zalewska wy-
stąpiła na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Wystosowała także oficjalną interwencję do

Prezydent Moskal-Słaniewskiej oraz rad-
nych. Podkreśliła w niej, że obowiązująca
uchwała jest bardzo niekorzystna dla miesz-
kańców sąsiednich gmin, korzystających
z usług prywatnych przewoźników. Zau-
ważyła również, że Plac Grunwaldzki jest
kluczowym przystankiem logistycznym,
położonym w bezpośrednim centrum miasta.
Miejsca postojowe zlokalizowane przy ul.
Spacerowej są natomiast kiepsko oświetlone,
a sam teren jest zaniedbany. W opinii wielu
pasażerów po zmroku jest tam po prostu nie-
bezpiecznie.

Zastanawiam się nad argumentami, które
mogły zdecydować o wyłączeniu przystanku
na Placu Grunwaldzkim. Z jednej strony jest
on stale użytkowany przez autobusy komuni-
kacji miejskiej i nikt nie wyobraża sobie jego
likwidacji, z drugiej strony prywatni prze-
woźnicy również korzystają z przystanków
miejskich, tyle tylko, że w innych częściach
miasta - mówi posłanka i sugeruje, że w tej
sprawie radni podjęli zbyt pochopną decyzję.
Centrum Przesiadkowe nie jest jeszcze goto-
we. Stale prowadzone są tam prace budow-
lane. Zamiana wykazu przystanków, na
ponad rok przed jego ukończeniem nie była
więc trafionym pomysłem.

Zalewska zapowiada, że konieczne będzie
zawarcie kompromisu korzystnego zarówno
dla świdnickich władz miejskich, jak i korzy-
stających z oferty prywatnych busów.

Ma przy tym nadzieję, że problem uda się
szybko wyjaśnić.

�
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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

INFORMATOR

Gazeta Świebodzicka, 
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic 

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Świebodzicach, 
ul. Świdnicka 15

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl 
redaktor naczelny: 
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego 
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dział reklamy: 
tel.  660 157 518 - godz. 8.00-18.00

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów 
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niezamówionych nie zwraca, 
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i tekstach.
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Wrocławskie, 
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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 świąteczną 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 Promocji,
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 Miejski, ul. Rynek 1, 58-160 Świe-
bodzice z dopiskiem: konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych”.

2. Cele konkursu: 
� rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
� rozwijanie wrażliwości estetycznej;
� stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
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 mieszkańców 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 kształcie prostokąta, gdzie krótszy

bok stanowi jego podstawę, (układ pionowy).
8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 
� zgodność z tematem;
� pomysłowość i oryginalność formy;
� estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu: 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane. Informacje o wynikach

konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl
oraz na łamach Gazety Świebodzickiej. 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Promocji, Informacji 
i Współpracy Zagranicznej.

Tel. 74 666 95 71, 
e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.

Posłanka interweniuje

Czy prywatni przewoźnicy wrócą 
na Plac Grunwaldzki w Świdnicy? Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa jest zdecydowanie przeciwne likwi-

dacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Przedstawione przez sta-
rostę Piotra Federowicza i wicestarostę Zygmunta Worsę przesłanki na rzecz
likwidacji szkoły są nieprzekonywujące, a w części także sprzeczne ze sobą.
Uznając, że konieczne jest prowadzenie racjonalnej polityki  edukacyjnej, nie
znajdujemy uzasadnienia dla stanowiska zarządu powiatu i popierającej go więk-
szości radnych powiatowych. IV LO jest szkołą, która posiada interesujący mło-
dzież profil nauczania, w ostatnich czterech latach zdecydowanie poprawiła
obiektywne wskaźniki ilustrujące jakość edukacji i konsekwentnie realizuje war-
tościowy program wychowawczy odwołujący się do najlepszych polskich trady-
cji patriotycznych. Z tych powodów placówka posiada dobrą markę szkoły mun-
durowej, znanej na Dolnym Śląsku. W rezultacie 60 procent uczniów pochodzi
spoza powiatu świdnickiego, co jest bardzo korzystne, gdyż dzięki większej licz-
bie tych uczniów niweluje się w części negatywne skutki niżu demograficzne-
go.

Podjęcie przez rządzącą powiatem koalicję uchwały o zamiarze likwidacji
IV LO jest kolejnym krokiem dotyczącym oświaty, który oceniamy nega-
tywnie. Nasz sprzeciw wywołuje także decyzja sprzed tygodnia o odrzuce-
niu oferty miasta Świebodzice przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół im. St. Prosińskiego w Świebo-
dzicach, z których utrzymaniem powiat ewidentnie sobie nie radzi.

Niestety, w obu przypadkach na rzeczowe argumenty swoich oponentów
zarząd powiatu odpowiedział ogólnikowymi zapewnieniami o wzięciu pod
uwagę wszystkich racji, jakimi kierują się rodzice, uczniowie i nauczyciele
podległych szkół. W naszym przekonaniu deklaracje te są niewiarygodne. 
W przypadku szkół świebodzickich brakuje jakichkolwiek konkretów doty-
czących wielkości planowanych do poniesienia dodatkowych nakładów
finansowych. W odniesieniu do przyszłości IV LO wypowiedzi wicestarosty
odpowiedzialnego za oświatę wyraźnie wskazują, że likwidacja szkoły jest
jasno postawionym celem, a nie zamiarem, który będzie dopiero weryfikowa-
ny po wykonaniu dodatkowych analiz. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zarząd Wspólnoty Samorzą-
dowej w porozumieniu z radnymi powiatowymi reprezentującymi stowarzy-
szenie zobowiązuje się do stałego szczególnego zainteresowania sytuacją
wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Świdnicki. Deklarujemy pod-
jęcie wszelkich możliwych kroków, aby zostały dotrzymane obietnice
publicznie wypowiedziane przez pana starostę i wicestarostę wobec osób two-
rzących społeczności IV LO w Świdnicy oraz Szkoły Specjalnej w Świebo-
dzicachi LO w Świebodzicach.

W imieniu Zarządu Powiatowego Wspólnoty Samorządowej
Przewodniczący Wojciech Murdzek.

Oświadczenie Wspólnoty Samorządowej 
w sprawie powiatowej oświaty

Tragedia, zginęła kobieta

Tragiczny wypadek wydarzył się 
w środę, 18 lutego. Około 6.00

rano na ul. Piłsudskiego, mężczyzna
potrącił na przejściu dla pieszych 65-
letnią kobietę. Citroen jechał za szyb-
ko, uderzenie było tak silne, że kobie-
ta zmarła. 

Za spowodowanie wypadku ze
skutkiem śmiertelnym grozi do 12
lat.

To nie koniec drogowych zdarzeń
z tego dnia, nieco poniżej, w okoli-
cach skrzyżowania z ul. Wiejską,
auto wjechało w ogrodzenie komisu
samochodowego i uszkodziło jeden
ze stojących tam samochodów.
Okazało się, że sprawca kolizji
chciał być sprytny i ominąć kieru-
jących w tym miejscu ruchem poli-
cjantów.
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Nareszcie! - PKP oddało nam w dzierżawę część pomieszczeń dworcowych

Będzie Izba Regionalna 
i salka kinowa
W

środę, 11 lutego,
burmistrz Świebo-
dzic Bogdan Kożu-
chowicz podpisał

umowę z PKP na dzierżawę
części pomieszczeń wyremonto-
wanego dworca kolejowego. Po
przeprowadzeniu potrzebnego
remontu we wnętrzach dworco-
wych znajdą swoje miejsce Izba
Regionalna, komisariat Straży
Miejskiej a także niewielka sala
służąca celom kulturalnym.

Umowa najmu to finalizacja
długotrwałych zabiegów burmi-
strza Bogdana Kożuchowicza
nie tylko o modernizację budyn-
ku dworcowego, ale także mo-
żliwie jak najpełniejsze wyko-
rzystanie dużego i pięknego
obiektu. Miasto do dawna miało
pomysł, by dworzec ożywić i by
mógł służyć nie tylko pasaże-
rom, ale wszystkim mieszkań-
com Świebodzic.

- To doskonałe miejsce dla
Izby Regionalnej czyli czegoś 

w rodzaju niewielkiego muzeum
prezentującego historię naszego
miasta - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Dodatkowo
chcielibyśmy urządzić na dwor-
cu salę wystawienniczą, która
mogłaby pełnić rolę sali projek-
cyjnej, a także służyć różnym
wydarzeniom kulturalnym - wy-
licza burmistrz. - W pomieszcze-
niach dworcowych znajdzie się
także miejsce dla Straży Miej-
skiej, w planach na najbliższe
lata jest również zagospodaro-
wanie Placu Dworcowego.

Umowę najmu w imieniu
PKP podpisała Brygida Zalew-
ska, Dyrektor Regionalny De-
partamentu Komercjalizacji Nie-
ruchomości Polskich Kolei Pań-
stwowych S.A.

- Cieszę się, że udało nam się
sfinalizować rozmowy, doku-
menty przetargowe na remont
tych pomieszczeń są już gotowe
i mam nadzieję, że uda się prze-
prowadzić remont szybko i spraw-

nie, by gmina mogła realizować
tu swoje przedsięwzięcia - po-
wiedziała Brygida Zalewska
podkreślając, że Świebodzice są
jednym z trzech kolejnych dol-
nośląskich miast, z którymi PKP
podpisuje właśnie tego typu
umowy.

Dokument z ramienia samo-
rządu podpisała także Skarbnik
Miasta Luiza Gass-Sokólska, 
a nad kwestiami prawnymi czu-
wał mecenas Paweł Polewski.
PKP reprezentowała także Ka-
mila Wieczysta, naczelnik wy-
działu w DKN.

Kolejna dobra wiadomość dla
mieszkańców Świebodzic jest
taka, że PKP ogłosiło przetarg na
uruchomienie kasy biletowej na
naszym dworcu.

Ciekawostką jest także fakt, iż
w Świebodzicach można już
nabyć bilety kolejowe na...
poczcie. PKP Intercity testuje
nowy kanał sprzedaży biletów
za pośrednictwem okienek pocz-
towych. Wytypowano 37 miast,
w tym Świebodzice. Bilety
sprzedawane są na połączenia
bezpośrednie Intercity.

Mamy nadzieje, że PKP szyb-
ko wyłoni wykonawcę remontu
pozostałych pomieszczeń, by
miasto mogło jak najszybciej je
przejąć i uruchomić. Wiemy, że
mieszkańcy Świebodzic bardzo
ucieszyli się z remontu dworca, 
a z pewnością powodów do
radości będzie jeszcze więcej 
w momencie, gdy dworzec
zacznie żyć pełną parą i będą się
tam odbywały np. miejskie wy-
darzenia kulturalne, projekcje
filmów czy ciekawe wystawy.

�

Dworzec obecnie jest wykorzystywany w niewielkiej
części: w zasadzie tylko hol i toalety. Gdy przeniosą się tu
miejskie jednostki, obiekt będzie służył całej społeczności
lokalnej 

Umowa o przejęciu pomieszczeń została podpisana  w ratuszu w środę, 11 lutego - na zdjęciu
od lewej: Kamila Wieczysta, naczelnik Departamentu Komercjalizacji Nieruchomości Polskich
Kolei Państwowych S.A., mecenas Paweł Polewski, Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska,
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz Brygida Zalewska, Dyrektor Regionalny Departamentu
Komercjalizacji Nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S.A.    fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Remont dworca - krótka historia

Gruntowny remont świebodzickiego dworca PKP przeprowadziło w latach 2012-2013. Inwestycja
kosztowała blisko 3 mln zł. Pochodzący z II poł. XIX wieku obiekt odzyskał piękną elewację i zabytkowe
wnętrza. Obecnie budynek wygląda naprawdę imponująco i cieszy oczy nie tylko pasażerów, 
ale wszystkich mieszkańców miasta.
Dzięki inwestycji dworzec przeszedł sporą metamorfozę. Całkowicie nowe oblicze, oczywiście 
z poszanowaniem dla elementów historycznych, zyskała przestrzeń obsługi podróżnych. Renowacji
poddano hol obiektu, gdzie wymieniono posadzkę, pomalowano ściany i odrestaurowany zabytkowy
kasetonowy strop oraz zamontowano całkowicie nowe oświetlenie. W holu pojawiły się ławki 
oraz nowy system informacji wizualnej (tablice z piktogramami). W części dworca służącej obsłudze
podróżnych wybudowano nowe toalety, które dostosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Do dzisiejszych standardów dostosowano również pomieszczenie, gdzie będzie funkcjonowała kasa
biletowa.
Historyczny blask odzyskała elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami
architektonicznymi. Na dworcową wieżę powrócił zegar. W całym obiekcie wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, która została wykonana na wzór historycznej. Dzięki wymianie poszycia
dachowego oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych, przeciwpożarowych poprawie uległy parametry
techniczne obiektu. 
Przebudowa dworca w Świebodzicach była finansowana ze środków własnych PKP S.A. 
i budżetowych.

Nowe przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu
ulic Zwycięstwa, Spokojnej i Osiedlu

Sudeckim 6 oraz progi spowalniające w tym
rejonie z pewnością ucieszyły mieszkańców. Jest
bezpieczniej zarówno dla pieszych, jak i kierow-
ców. 

Dodatkowe zebry i oznakowanie pionowe
powodują, że osoby przechodzące przez jezd-
nię czują się pewniej, natomiast progi spowal-
niające, zamontowane na wyraźne prośby
mieszkańców budynku nr 6, wymuszają na
zmotoryzowanych zmniejszenie prędkości.

O wykonanie tego zadania zabiegał radny
Jacek Żygłowicz.

- Chodziło głównie o względy bezpieczeń-
stwa, w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy jest
boisko i często piłka wypada na jezdnię, 
a poza tym mieszkańcy się skarżyli że nie-
którzy kierowcy po prostu lubili przycisnąć

tam pedał gazu - mówi
radny Żygłowicz. - To był
jeden z postulatów w mo-
jej kampanii wyborczej 
i bardzo zależało mi by tę
sprawę sfinalizować. 

Oznakowanie oraz mon-
taż progów na zlecenie
gminy wykonał ZGK sp. 
z o.o. Koszt to ok. 15 tys.
zł.

To zabawne zdjęcie otrzymaliśmy od członków
Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach.

Jak wiadomo, pasjonaci latania „zarażają” swoją
manią całą rodzinę, także najmłodszych. Dzieci
członków Towarzystwa są częstymi gośćmi na lot-
nisku, przyglądają się, pomagają i chętnie uczestni-
czą w życiu lotniczej braci. Tak jak Michał
Rydzewski, syn szefa wyszkolenia, który liczył 
z mozołem lampy i elementy, o które wzbogaciło
się lotnisko (na zdjęciu). 

A było co liczyć - Towarzystwo otrzymało nie-
odpłatnie system oświetlenia lotniska dzięki
uprzejmości Muzeum Broni i Militariów w Wi-

toszowie. Jest to system złożony z ok. 500 lamp,
które jeszcze do niedawna służyły polskiej armii
- m. in. wykorzystywał je 41. Pułk Lotnictwa
Myśliwskiego w Malborku, do tego dwa duże
reflektory wojskowe, okablowanie i pięć samo-
chodów marki ZIŁ, które stacjonują obecnie na
lotnisku.

Ciekawostką jest fakt, że w miniony weekend
z naszego lotniska startował śmigłowiec policyj-
ny MI-2,  który poszukiwał zaginionego człowie-
ka. To kolejny dowód na to, że lotnisko jest
potrzebne.

�

Uff, ciężko policzyćNoga z gazu
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Z
espół Szkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych z Od-
działami Integracyjnymi
w Świebodzicach wzbo-

gacił się o dwa wyjątkowe
pomieszczenia, które są dosłow-
nie oblegane przez młodzież. To
biblioteka i jadłodajnia - zwłasz-
cza ona stała się natychmiast
miejscem nie tylko spożywania
posiłków, ale także spotkań, roz-
mów, oglądania filmów. Kolo-
rowe krzesełka, ciepłe oświetle-
nie, wesoła fototapeta zachęcają,
by spędzić tu każdą wolną chwi-
lę. I rzeczywiście, młodzieży nie
trzeba zapraszać do skorzystania
z obu sal, chętnych jest tu zawsze
pełno. 

Stołówka i multimedialna bi-
blioteka zostały symbolicznie
otwarte w piątek, 6 lutego. Dy-
rekcja szkoły w osobach Teresy
Jusiel i wicedyrektor Renaty
Kaczmarek zaprosiła na krótką
uroczystość Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, Zofię
Choińską, kierownik Wydziału
Edukacji Społecznej UM, Mał-
gorzatę Grudzińską, dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Urszulę Kruczek, szefową ZNP,
Zofię Marek, Przewodniczącą
Komisji Oświaty Rady Miejskiej
oraz radną Teresę Małecką
a także zaprzyjaźnione dyrektor-
ki placówek oświatowych 
w mieście oraz proboszcza para-
fii pw. Św. Brata Alberta.

- Jest mi niezmiernie miło móc
zaprezentować Państwu niedaw-
no przygotowane pomieszcze-
nia, jedno z nich zaspokaja po-
trzeby duszy, drugie - ciała - żar-
towała Teresa Jusiel.

Biblioteka znajduje się na II
piętrze szkoły, jest w pełni zmo-
dernizowana i odpowiada na
potrzeby współczesnych, mło-
dych czytelników: są tu nie tylko
książki, ale także pracownia
komputerowa, wygodne kanapy.

Z kolei jadłodajnia (obiady
nie są przygotowywane na miej-
scu, lecz dowożone) została
urządzona na parterze, w daw-
nych boksach szatniowych.
Można tu zjeść smaczne, domo-
we posiłki. Miesięcznie korzysta
z nich około 150 uczniów.

- To miejsce szczególnie ucie-
szyło naszych uczniów, bo mogą
tu nie tylko zjeść obiad, ale także
miło spędzić przerwę, jest pro-
jektor, przy pomocy którego
wyświetlane są różnego rodzaju
prezentacje, filmy. Młodzież
uwielbia tu przebywać, teraz
widzimy, jak bardzo takie miej-
sce było potrzebne w szkole 
- mówi Renata Kaczmarek.

Dodajmy, że obiady są smacz-
ne (przygotowuje je Bar Sma-
kosz) i niedrogie - 6 zł za pełny
zestaw: pierwsze i drugie danie
+ kompot). Korzystają z nich nie
tylko uczniowie, ale i nauczycie-
le, a czasami także rodzice czy
dziadkowie dzieci. 

Remont w szkole był możli-
wy dzięki wsparciu gminy - obie
inwestycje kosztowały ponad
300 tys. zł.

- Staramy się sukcesywnie
inwestować w bazę oświatową
i krok po kroku realizować te
zadania, które są potrzebne.
Duże rzeczy, takie jak termomo-
dernizacje, zostały już zrealizo-
wane, teraz przyszedł czas na

kolejne, równie ważne zwłasz-
cza dla społeczności szkolnej 
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

Tu nie trzeba nikogo
zapraszać

Biblioteka prezentuje się bardzo nowocześnie, 
ale i przytulnie, czemu sprzyjają wygodne kanapy w rogu 
i kolorowe fototapety na ścianach    fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Symboliczne przecięcie wstęgi w wykonaniu burmistrza
Bogdana Kożuchowicza i dyrektor Teresy Walczak-Jusiel

Gmina Świebodzice 27 stycznia 2015 r.
podpisała umowę o dofinansowanie pro-

jektu ekologicznego pn. „ Program Edukacji
Ekologicznej -  Chociaż mamy mało lat, z eko-
logią jesteśmy za pan brat”, którego realizacja
zaplanowana jest do końca roku 2015. Wartość
całego zadania wyniesie 31 500,00 zł.

Kwota, którą Gmina otrzymała z WFO
ŚiGW we Wrocławiu to 15 700,00 na stwo-
rzenie w Przedszkolu kącików przyrody oraz
ich wyposażenie, a także na zakup sprzętu
audiowizualnego oraz niezbędnych pomocy
i materiałów dydaktycznych do prowadzenia
warsztatów, akcji ekologicznych oraz zajęć
w ramach projektu.

W ramach projektu zostaną zakupione :
� Zestaw plansz edukacyjnych nawiązu-

jących tematyką do ekologii na co dzień,
lasów i ochrony środowiska oraz mówiące 
o konieczności sprzątania świata - recyklingu.
� Filmy edukacyjne, o różnorodnej tema-

tyce nawiązującej do ekologii.

� Książki, piramida żywieniowa oraz
historyjki obrazkowe, atlasy obrazkowe,
które mają za zadanie zapoznać dziecko 
z ekologią  oraz ze sposobami dbania o ota-
czające nas środowisko.
�Gry, tj. gry planszowe, karty z zagadka-

mi, loteryjki, memory, domina, zgadywanki,
puzzle i kostki, dzięki którym najmłodsi
poprzez zabawę będą mogły zapoznać się 
z ekologią fauną i florą.
�Materiały dydaktyczne, tj. tablice kor-

kowe, antyramy, kredki świecowe, kredki
ołówkowe, kleje, pastele olejne, kredy chod-
nikowe, balony, fizeliny, drewniane stempel-
ki niezbędne do prowadzenia warsztatów,
akcji ekologicznych dla dzieci.
� Ponadto sale zostaną wyposażone 

w kąciki przyrody, w związku z tym Gmina
zakupi mikroskopy, stacje meteorologiczną,
preparaty do mikroskopów, lornetki, lupy,
modele układu słonecznego oraz ziemi, glo-
busy, zestawy do przeprowadzenia ekspery-

mentów przez dzieci, termometry, małe labo-
ratoria rozwoju podziemnej części rośliny
oraz stoły do zabawy w piasku i w wodzie.
� Sprzęt audiowizualny, tj. projektor,

ekran, laptop i aparat fotograficzny.
Wszystkie wyżej wymienione przedmioty

z pewnością zaciekawią dzieci przedszkolne
ekologią, pozwolą na zrozumienie przez nich
pewnych procesów zachodzących w przyro-
dzie.

Ponadto w ramach zadnia „Program
Edukacji Ekologicznej -  chociaż mamy
mało lat, z ekologią jesteśmy za pan brat”
będą organizowane  konkursy ekologiczne,
w których dzieci będą mogły zdobyć atrak-
cyjne nagrody, również dofinansowane ze
środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Będą to książki o tematyce ekologicznej,
gry planszowe, puzzle, laboratoria botanicz-
ne, urządzenia do robienia baniek, stacja
meteorologiczna, labirynt elektryczny, arty-
kuły sportowe.

Projekt realizowany jest przy współudzia-
le Publicznego Przedszkola nr 3 NIEZAPO-
MINAJKA w Świebodzicach, a swoim 
zasięgiem obejmować będzie dzieci w wieku
przedszkolnym zamieszkałe w powiecie
świdnickim.

�

BYŁY KWIATY I PREZENTY 
DLA BIBLIOTEKI 

OD ZAPROSZONYCH GOŚCI

Święto Zakochanych
zawitało 
do Przedszkola nr 2.
Dzieci w tym dniu
uczestniczyły 
w zabawach
ruchowych 
przy muzyce,
przeplatanych
różnymi 
niespodziankami 
i konkursami. 
Wręczyły sobie
przygotowane
własnoręcznie
podarunki. 
Bo w końcu: 
„Dzień Świętego
Walentego, to dzień
dobry dla każdego.
W tym dniu wszyscy
to wyznają, że chcą
kochać i kochają”.

Słodkie Walentynki
maluszków

Co i za ile

� JADALNIA
adaptacja istniejących pomieszczeń objęła przebudowę szatni
szkolnej z przeznaczeniem na szkolną jadłodajnię. W wyniku tych
prac uzyskano salę jadalną o pow. 176,5 m2, pomieszczenia
zaplecza - wydawalnia posiłków, zmywalnia naczyń, pokój
personelu i WC personelu o łącznej pow. 28,6 m2 
oraz komunikację o łącznej pow. 84,0 m2) - koszt 285 465,95 zł
wyposażenie (meble+naczynia) - 17 314,86 zł
� BIBLIOTEKA
adaptacja dwóch klas lekcyjnych polegająca na wyburzeniu ścianki
działowej, malowaniu oraz wyposażeniu biblioteki - rolety, regały
biblioteczne, krzesła i stoliki, sofy, lada trójdzielna - koszt 
20 000,00 zł

Z ekologią za pan brat

Wesoła, kolorowa, jasna
- taka jest nowa stołówka
w szkole. Nic dziwnego,
że młodzież tak chętnie
spędza tu każdą wolną
chwilę   
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W
75. rocznicę pierwszej

wywózki na Syberię 
w Gimnazjum nr 1 im.

Sybiraków odbyło się spotkanie
młodzieży ze świebodzickim
kołem Sybiraków. Opowiadali oni
o drodze swoich rodzin na
Syberię, ciężkiej pracy, spotka-
niach z ludźmi tam mieszkający-
mi, powrocie pełnym nadziei do
ukochanej i wytęsknionej ojczy-
zny. 

Wszystkim utkwił w pamięci
przejmujący głód. Jeden z Sy-
biraków mówił wręcz - „płaka-
łem z głodu”. Uczniowie pytali 
o odczucia, wyobrażenia, ma-
rzenia w tak strasznych czasach.
Mieli okazję rozmawiać z ludź-
mi, którzy przeszli niewyobra-
żalną gehennę wojny, wywózki 
i śmierć najbliższych. A jednak
udało im się przetrwać, wrócić 
i uporać się z tragedią własnych
przeżyć spowodowanych zawi-
rowaniami historycznymi.

Spotkanie przebiegło w przy-
jemnej atmosferze przy skrom-

nym poczęstunku. Swoją obec-
nością w tym roku zaszczycili
nas: Panie Renata Banach
i Jadwiga Pichurska oraz
Panowie - Alfons Daszkiewicz,
Tadeusz Fedorowicz, Stani-
sław Sznajder, Zbigniew Za-
niewski.

Spotkanie 
z Sybirakami

P odsumowanie przedsięwzięć realizowanych 
w I semestrze w roku szkolnym 2014/2015

Pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego obfitował w wiele
ważnych i ciekawych wydarzeń oraz imprez o zasięgu szkolnym,

środowiskowym i ogólnopolskim. Miały one różnorodny charakter m.
in. były to konkursy, olimpiady, spotkania z ciekawymi  ludźmi, zaba-
wy, spotkania integracyjne.

Olimpiady, konkursy, zawody,
projekty

� Olimpiada Wiedzy Ekono-
micznej. Organizowana przez
PTE Warszawa.  Udział 7 ucz-
niów w etapie szkolnym Kon-
rad Szwarc, Karolina Działek,
Jakub Kost, Łukasz Kapera
w etapie okręgowym.  Konrad
Szwarc w etapie centralnym 

� XI Ogólnopolski Konkurs
Polonistyczny „Z poprawną pol-
szczyzną na co dzień” Organi-
zowany przez Centrum Edukacji
Humanistycznej ,,LOGOS” 
w Jasienicy Mazowieckiej22
osoby w eliminacjach szkol-
nych. Weronika Stolarczyk zakwalifikowała się do drugiego
okręgowego etapu, 15.01.2015r. - udział w etapie okręgowym.
Wyniki w lutym.

� Ogólnopolski projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
Organizowany przez Klub Jagielloński, udział klasy 1a - 24 osoby 
w trzydniowych warsztatach - klasa jest w trakcie realizacji zadań
projektowych (film, fotografia, wywiady, itp. Trwa 2 faza projektu
- klasa jest w trakcie realizacji zadań projektowych(film, fotografia,
wywiady, itp.) - wyniki w czerwcu

� Międzynarodowy Konkurs „Odyseja Umysłu”. Organizo-
wany przez Fundację Odyssey of the Mind oraz MEN. Udział 6 ucz-
niów. Kwalifikacja do etapu okręgowego zawodów - pracujemy nad
przygotowaniem projektu  od października - finał dolnośląski 14
marca 2015

� Olimpiada Teologii Katolickiej. Organizowany przez Kurię
Arcybiskupią  w Łomży. Udział 2 uczniów. Aleksandra Białek
i Mateusz Mądrzak zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego 
w Świdnicy

� Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,anioły są takie...”. Organi-
zowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie. Udział:
Kategoria rzeźba: Kamila Wiatr, Natalia Dzwoniarska. Kategoria
rysunek: Aleksandra Białek, Aleksandra Borowiec

� Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TĘCZA. Organizowany
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regio-
nalnej ,,Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim przy współpracy 
z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Praca plastyczna - Kamila Wiatr. Czekamy na wyniki do 30 kwiet-
nia 2015r.

� Olimpiada Historyczna. Organizowana przez Polskie Towa-
rzystwo Historyczne. Udział 3 uczniów. Natalia Misiak w etapie
wojewódzkim

� Olimpiada Wiedzy o Bankach. Organizowana przez Stowa-
rzyszenie e-przedsiębiorczość. Udział Konrada Szwarca i Jakuba
Kosta. Czekamy na wyniki

� Olimpiada Przedsiębiorczości. Organizowana przez Fundację
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Udział 2
uczniów. Konrad Szwarc i Jakub Kost uzyskali kwalifikacje do II
etapu, który odbędzie się 4 marca 2015

� Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania. Organizowana
przez Politechnikę Częstochowską. Udział 3 uczniów. Czekamy
na wyniki

� Olimpiada Biologiczna. Organizowana przez Polskie Towa-
rzystwo Przyrodników. Udział 2 uczniów. Wysoko oceniona praca
badawcza Artura Pękały, czekamy na wyniki w etapie wojewódz-
kim.

� Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Organizowana przez SGGW,
Ministerstwo Ochrony Środowiska i LOP. Udział 8 uczniów

� Olimpiada Promocji Zdrowego stylu Życia. Organizowana
przez  PCK. Udział 10 uczniów. Ewa Pryma w etapie rejonowym

� Dolnośląski Drużynowy Konkurs Chemiczny. Organizowany
przez Politechnikę Wrocławską. Udział 2 uczniów. Justyna Sikor-
ska i Artur Pękała w pierwszym etapie 

� Olimpiada AGH Kraków Diamentowy Indeks. Organizowana
przez AGH Kraków. Udział 2 uczniów. Adam Budziak i Michał
Pogoda-Kotwica zakwalifikowani do etapu II w Nowej Soli, który
odbył się 1 lutego 2015, czekamy na wyniki

� Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego. Organizowana
przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Udział 24 ucz-
niów 

� Konkurs Dziennikarski ,,Kulturalny Korespondent”. Organi-
zowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Udział  Oliwii Gułaj 

� Konkurs Dziennikarski na blog o tematyce kulturalnej.
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Samorządu
Województwa Dolnośląskiego. Udział Kacpra Chebesa i Patrycji
Szymczyk

� SIGG Internetowa Gra Giełdowa. Organizowana przez GPW
Warszawa. Udział 12 uczniów. Gra w toku, czekamy na wyniki

� Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska znów wolna”.
Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Udział 2
uczniów. Grzegorz Nielubiak, Miłosław Talarski w etapie pisem-
nym 

� Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE listopad 2014 r. Organi-
zowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Świdnicy.
Udział 3 uczniów. Grzegorz Nielubiak, Arek Kłos, Marcin Ga-
wroński - udział

� XI Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Filmie. Organizowany
przez Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących (II LO) w Świdnicy. Dwie
drużyny 4-osobowe. Jedna druży-
na w II etapie 

� Konkurs „Młodość wolna od
papierosa”. Organizowany przez
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
i Sanepid. Maria Szmajda, Mi-
chał Juszczyk, Paweł Smoleń
- udział

� Miejski  Konkurs Poezji
Religijnej i Śpiewanej. Organizo-
wany przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Świebodzicach.
Udział 5 uczniów,  Kamil Czu-
bala - wyróżnienie, Radek Bed-

narski - wyróżnienie
� Miejskie Dyktando. Organizowane przez Zespół Szkół Inte-

gracyjnych w Świebodzicach. Udział 26 uczniów. Justyna Łup-
kowska - I miejsce i tytuł Mistrzyni Ortografii

� Gminny Konkurs Plastyczny pn. ,,Magia świąt Bożego
Narodzenia”. Organizowany przez Urząd Miasta w Świebodzicach.
Udział 37 uczniów. Nagroda - Szymon Korga, Wyróżnienia:
Paula Klecha, Monika Piątkiewicz

� Szkolny Literacki  konkurs na recenzje teatralną  „Moja fana-
beria”. Organizowany przez Ewę Grochowską z Kołem Miłoś-
ników Teatru. Etap klasowy - 60 osób. Eliminacje szkolne 
- 7 uczniów. Oliwia Gułaj - 1 miejsce, Monika Węgrzyn - 2 miej-
sce, Alicja Łaba - 3 miejsce.

� Szkolny Plastyczny konkurs na plakat teatralny. Organizowany
przez Ewę Grochowską  z Kołem Miłośników Teatru. 24 osoby zło-
żyły prace konkursowe. Monika Węgrzyn - 1 miejsce, Kamil
Czyczerski - 2 miejsce, Katarzyna Jamrozińska - 3 miejsce.
Wyróżnienia: Klaudia Kubisz, Barbara Dobrzańska, Agata
Żygłowicz

� Szkolny Konkurs Historyczny  związany ze Świętem Niepod-
ległości. Organizowany przez Mariusza Motaka. Udział 9 ucz-
niów, I miejsce - Natalia Kołodziej 

� Szkolny konkurs języka hiszpańskiego. Organizowany przez
Agnieszkę Pasternak-Kloza. Udział 24 uczniów, I miejsce 
- Kamila  Klonowska, II - Klaudia Sicińska, III - Ada  Bielecka

� Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Wakacyjne spotkania 
z przyrodą”. Organizowany przez Izabelę Holę. Udział 25 ucz-
niów, w tym gimnazjaliści. Czekamy na wyniki

� I rzut LA. Organizowany przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy. A. Białek - skok w dal 5 miejsce, M. Juszczyk - 12 miej-
sce, R. Stańczyk - 14 miejsce, P. Smoleń - kula 14 miejsce, 
M. Węgrzyn - 6 miejsce, K. Jamrozińska - 7 miejsce, N. Koło-
dziejska - 400 - 6 miejsce, E. Świerczyńska - 100 - 13 miejsce, 
D. Krzyżanowski - 1500 -8 miejsce, B. Wiciak - 1500 - 16 miejsce

� Piłka koszowa. Organizowany przez Pwiatowy Szkolny
Związek Sportowy. Drużyna: P. Smoleń, P. Domański, K. Czy-
czerski, Sz. Korga, M. Rychlik, D. Skalny, P. Konisiewicz, 
3 miejsce w powiecie świdnickim

� Piłka siatkowa chłopców. Organizowany przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy. Czekamy na wyniki

� Projekt „Szkoły dla ekorozwoju”. Organizowany przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa.
Bierze udział cała szkoła ubiegamy się o certyfikat Zielonej Flagi.

� Projekt rozwojowy zadania publicznego w zakresie edukacji
pn. ,,Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego - narzędziem
wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących w sferze
lokalnej”. Organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych i Krajowych. Udział 16 uczniów. Warsztaty, praca 
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego,
warsztaty w TVP we Wrocławiu.

Okazaną bezdomnym zwierza-
kom, które szukały nowego

domu. Ogłoszenie o czworono-
gach jak zwykle ukazało się  na
portalu naszego miasta 

www.swiebodzice.pl. 
Jednym z nich była młoda,

sympatyczna i grzeczna suczka.
około 1,5 roczna, miła, garnąca
się do ludzi, radosna i potrafiąca
chodzić na smyczy. Sunia bar-
dzo szybko znalazła nowych
właścicieli, w lecznicy wetery-
naryjnej przebywała zaledwie
kilka dni. Podobnie było z 4-
miesięczną sunią (na zdjęciu
powyżej), którą ktoś podrzucił
na wycieraczkę jednego z miesz-
kań. Uroczy piesek także szybko
znalazł nowy dom. Szukaliśmy
też nowego domu dla pieska,
który został umieszczony w schro-
nisku w Uciechowie. Aramis
(poniżej) czekał kilka miesięcy

na swojego nowego pana - ale
doczekał się. - Obawialiśmy się,
że będzie problem ze znalezie-
niem mu domu, pies dość długo
mieszkał na jakichś działkach,
wykazywał trochę agresji, ale
wystarczyła praca terapeutyczna
i zrobił się z niego wspaniały,
wierny i posłuszny psiak - mó-
wi Robert Bienias, właściciel
schroniska. - Aramis znalazł no-
wy dom pod Środą Śląską i bar-
dzo się z tego cieszymy. 

W tej chwili nie ma w schro-
nisku żadnego psa z naszego
miasta. Trzy, które były odwie-
zione do Uciechowa, znalazły
nowe domy, to wspaniała wiado-
mość pokazująca, że nie brakuje
ludzi o dobrym sercu. Pies jest
najlepszym towarzyszem czło-
wieka, wiernym i oddanym ca-
łym sercem, pamiętajmy o tym.

�

LO w Świebodzicach - jest się czym
pochwalić

I znowu dziękujemy 
za serce i życzliwość
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XI Szkolny Festiwal Nauki i I Noc Filmowa w Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach

Nocny maraton z nauką
W

nocy z 5 na 6 lutego
2015 r. w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków odby-

ła się I Noc Filmowa, w której
brało udział 49 uczniów naszej
szkoły. Młodzież oglądała filmy:
Forrest Gump, Gorączka i Histo-
ria Świata. Pizza na kolację, spanie
w klasach na karimatach, robienie
wspólnego śniadania i oglądanie
filmów w szkole nocą było dla
młodzieży dużą atrakcją. Ucznio-
wie niewyspani, ale zadowoleni
musieli przetrwać jeszcze następny
dzień w szkole, prezentując
doświadczenia na XI Szkolnym
Festiwalu Nauki.

Gościliśmy na festiwalu Panią
Przewodniczącą Komisji Oś-
wiaty Zofię Marek, Panią kie-
rownik Wydziału Edukacji Zofię
Choińską, Panią dyrektor Zes-
połu Szkół Integracyjnych Mag-
dalenę Stąpor, Panią dyrektor
Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych Renatę Kacz-
marek, Panią dyrektor Szkoły
Podstawowej Agnieszkę Rysza-
wy oraz Panią dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 4 Dorotę Uzar.
W festiwalu wzięli udział ucz-
niowie klas szóstych ze świebo-
dzickich szkół podstawowych 
i uczniowie z naszego Gimna-
zjum nr 1. Na kilka godzin sala
gimnastyczna zamieniła się 
w wielkie laboratorium przyrod-
nicze. Na rozpoczęcie festiwalu
uczennice z Klubu Młodego
Odkrywcy zaprezentowały i wy-
jaśniły kilkanaście doświadczeń
przyrodniczych, następnie zap-
roszona młodzież mogła samo-
dzielnie wykonać przygotowane
doświadczenia. Największym
zainteresowaniem cieszyły się:
odrzutowa butelka, jajko w bu-
telce, czarowanie kolorami, pi-
wo chemiczne, płonąca chus-
teczka, lewitująca piłeczka 
i maski. Wszystkich doświad-
czeń było 45 a w organizacji
imprezy wzięło 49 uczniów 
z Gimnazjum nr 1 im. Sybira-
ków w Świebodzicach. 

organizatorzy
K. Cabanek, E. Lenik, M.

Wołoch, D. Dołhań

VI Międzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego

Dnia 12 lutego 20 15 r. w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Świebodzicach odbył się drugi etap

VI Międzyszkolnego Konkursu Języka Angiel-
skiego. Pierwszy, obejmujący test gramatyczno-
leksykalny odbył się w poszczególnych gimna-
zjach i szkołach ponadgimnazjalnych w styczniu
bieżącego roku. To właśnie w etapie pisemnym
wyłonione zostały 3-osobowe drużyny z każdej
szkoły.

Uczniowie rywalizowali w dwóch katego-
riach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  Każda
drużyna musiała zmierzyć się z sześcioma zada-
niami, które dotyczyły praktycznego zastosowa-
nia języka angielskiego i wymagały od uczestni-
ków dużej wyobraźni oraz poczucia humoru.

Drużyny zacięcie rywalizowały ze sobą do
samego końca. Ostatecznie w kategorii szkół
gimnazjalnych I miejsce zajęło Publiczne Gim-
nazjum Nr 1  w Świebodzicach, II miejsce - Gim-
nazjum w Bolkowie, a III miejsce - Gimnazjum
w Starych Bogaczowicach. W kategorii szkół

ponadgimnazjalnych I miejsce przyznano druży-
nie nr 1 z LO w Świebodzicach, a II miejsce 
- drużynie nr 2. Zwycięskie drużyny zostały
obdarowane nagrodami w postaci słowników 
i audiobooków. Poza tym, indywidualnie doce-
niono najlepszego gimnazjalistę i licealistę,
wyłonionych wcześniej w części pisemnej.
Spośród gimnazjalistów bezkonkurencyjna oka-
zała się uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Świebodzicach - Agata Wróbel, a z liceum 
- Justyna Łupkowska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a na-
uczycielom serdecznie dziękujemy za przygoto-
wanie swoich uczniów do konkursu.

Dziękujemy także nauczycielkom języka
angielskiego z Liceum  - p. Agnieszce Andrusz-
ków i p. Urszuli Zysce za przygotowanie kon-
kursu.

Następna edycja Międzyszkolnego Konkursu
Języka Angielskiego już za rok. Do zobaczenia!

Liceum Ogólnokształcące Świebodzice

Wyjątkowe Święto Seniora

W
ystępy dzieci, życzenia,
kawa i herbata oraz cia-
sto upieczone przez ro-

dziców - tak dzieci z Publicznej
Szkoły nr 2 zaległe święto swo-
ich babć i dziadków. Ponieważ
gdy obchodzono Dzień Babci 
i Dziadka trwały ferie zimowe,
dopiero na początku lutego moż-
na było zorganizować uroczys-
tość.

Babcie i dziadkowie spotkali
się w holu szkoły w piątek, 6 lu-
tego. Zasiedli przy stolikach, za-
stawionych pysznymi słodko-
ściami, kawą i herbatą, by z przy-
jemnością obejrzeć to, co przy-
gotowały dla nich wnuki. Uczta
duchowa była wyśmienita - pio-
senki, wierszyki, skecze, prze-
platane filmikami.

Było bardzo miło, rodzinnie 
i serdecznie.

W spotkaniu wzięli także
udział goście: burmistrz Świebo-

dzic Bogdan Kożuchowicz,
Kierownik Wydziału ES Zofia
Choińska, szefowa ZNP Urszu-
la Kruczek, radna miejska Zo-
fia Marek i inni.

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
M

ER
CH

U
T

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
KA

 B
IE

LA
W

SK
A-

PĘ
KA

LA



S
towarzyszenie Obyatel-skie Świe-
bodzice oraz Fundacja Wolność
i Demokracja zapraszają miesz-

kańców miasta do wzięcia udziału
w projekcie pod nazwą: „Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”. Bieg odbędzie się 1 marca
2015 r.

W godzinach od 10:00 do 15:00 na
terenie Książańskiego Parku Krajobra-
zowego odbędą się biegi na dystansach
5 i 10 kilometrów oraz na symbolizu-
jącym datę śmierci ostatniego z Wy-
klętych sierżanta Józefa Franczaka ps.
Lalek dystansie 1963 metrów. Start
i meta będą miały miejsce przy ul. Sol-
nej (koło stawu).

Tego dnia oprócz biegów odbędą się
prezentacje historyczne oraz konkurs
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, które
mają na celu popularyzację wiedzy na
temat polskiego podziemia antykomu-
nistycznego i antysowieckiego działa-
jącego w latach 1944-1963 w obrębie
przedwojennych granic RP. W czasie

trwania imprezy będą zbierane pienią-
dze na budowę Szkoły z Polskim
Językiem Nauczania w Łanowicach
(dawne województwo lwowskie) im.
płk. Franciszka Niepokólczyckiego
(Prezes II Zarządu WiN). Na miejscu
będzie można zjeść ciepły posiłek
z kuchni polowej.

Uczestnicy otrzymają pakiety starto-
we: okolicznościowa koszulka, chle-
bak, medal i numer startowy. Liczba
pakietów jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszenia do udziału. Aby
zgłosić swój udział należy przesłać for-
mularz zgłoszeniowy (formularz poni-
żej) na adres e-mail: alfredg@in-
teria.pl, można też zgłosić swój udział
w biegu tuż przed startem, w dniu
zawodów.

Uczestnictwo w biegu honorowym
na 1963 m jest bezpłatne, wpisowe na
dystansach 5 i 10 km wynosi 10 zł.

Zapraszamy.

�
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Pobiegną na pamiątkę Żołnierzy Wyklętych

Wtym roku mija 61 lat od tajemniczej i bardzo
tragicznej katastrofy kolejowej, która wyda-

rzyła się 24 lutego 1954 roku tuż obok dworca kole-
jowego w Świebodzicach. Zginęło ponad 10 osób, 
a kilkadziesiąt zostało rannych.

Akcja ratunkowa została zorganizowana bły-
skawicznie przez młodziutką felczerkę panią
Zofię Marzec, (Nossel), zatrudnioną w przy-
chodni przy zakładach Rafio i Fabryki Mebli 
w Świebodzicach. Oba te zakłady zlokalizowane
były tuż przy dworcu kolejowym. Oto co opowie-
działa pani Zofia Barbarze Bednarek, której
tekst został opublikowany - „Świebodzice-Dzieje
Miasta” nr 5/138, maj 2009 r. Dziękujemy jedne-
mu z Czytelników za „podrzucenie” tego tematu.

Relacja Zofii Nossel:
Dzień 24 lutego 1954 roku zaczął się jak każdy.

Tak jak codziennie, rozpoczęłam dzień pracy 
w przychodni przyzakładowej. Pracowałam tam
zaledwie od pięciu miesięcy jako felczer. Od
początku mojej pracy szkoliłam drużynę sanitar-
ną, składającą się z około 30 młodych kobiet i kil-
kunastu mężczyzn, ochotników zarówno z Rafio
jak i z Fabryki Mebli. Nigdy nie pomyślałam, jak
bardzo już wkrótce owo szkolenie będzie potrzeb-
ne, gdy tak blisko rozegra się straszliwa tragedia, 
o której nawet dziś, choć minęło 55 lat, opowia-
dać nie jest mi łatwo... 

Około godziny 11.00 przechodziłam z Fabryki
Mebli do Rafio. Do dworca kolejowego zbliżały
się z przeciwnych stron dwa pociągi: pośpieszny 
z Warszawy i towarowy od strony Wałbrzycha. Na
platformach pociągu towarowego leżały ogrom-
ne pnie drzew spięte łańcuchami. Oba pociągi
mijały zakręt, gdy nagle owe potężne bale uwol-
nione z zabezpieczeń uderzyły z niebywałą siłą 
w wagony pociągu osobowego wypełnionego pod-
różnymi. 

Widziałam to na własne oczy i obraz ten pozo-
stanie ze mną na zawsze, bo widzę go wciąż
dokładnie, choć minęło ponad pół wieku. 

Wagony towarowe stawały pionowo, jak lekkie
zabawki. Pnie drzew toczyły się po torowiskach,
inne uderzały w wagony osobowe, przecinając
wagon sypialny, I klasy i częściowo trzeci wagon,
niszcząc lokomotywę. Te wagony stały jakby wci-
śnięte w ziemię „wejścia do nich znalazły się na
poziomie chodników peronu, boczne ściany zosta-
ły oderwane i zmiażdżone. Pasażerowie, którzy
stali na korytarzu, zginęli. W przedziałach ławki 
z prawej i lewej strony były prawie złączone ze
sobą” wszyscy ludzie znajdujący się w przedzia-
łach doznali otwartych złamań i bardzo ciężkich

obrażeń. Słyszałam rozpaczliwe, pełne bólu krzyki
ludzi. 

Wbiegłam do zakładu i natychmiast rozpo-
częłam organizowanie akcji ratunkowej, w czym
pomogła ogromnie ówczesna dyrektorka pani
Tylek. Gdy z drużyną ratowniczą dobiegliśmy na
miejsce katastrofy, część rannych została już
wyniesiona i ułożona obok rozbitych wagonów.
Zabitych ułożono w szeregu. Widok był maka-
bryczny. Ofiary katastrofy wynosili młodzi
mężczyźni, jednakowo ubrani. Gdy zorientowali
się, że przybywa pomoc, wszyscy zniknęli cicho 
i nie wiadomo kiedy. Dopiero potem okazało się,
że byli to więźniowie lotnicy, których wieziono do
pracy w kopalni uranu w Kowarach. Pasażerowie
z nieuszkodzonych wagonów udali się (jak mi
potem powiedziano) do kościoła, aby podzięko-
wać Bogu za uratowanie życia. 

Trzeba było natychmiast zająć się rannymi.
Leżeli na ziemi, wszyscy z otwartymi ranami, 
z wystającymi ułamkami kości, w pozycji podkur-
czonych nóg. W takich pozycjach musieli być
wycią-gani spomiędzy zaciśniętych ławek, które
ich okaleczyły. Do ułożenia ich na twardym
podłożu użyliśmy drewnianych palet tzn. suro-
wych drzwi do montowanych w sąsiednich zakła-
dach mebli, znoszonych przez robotników. Trzeba
też było jak najszybciej zatamować krwotoki 
z rozerwanych tętnic. Nie mieliśmy jednak odpo-
wiednich opasek. Użyłam do tego pończoch, które
kobiety z Rafio zdjęły z nóg. Pamiętam „jakby to
było wczoraj” mężczyznę biegnącego z naręczem
damskich pończoch. Co 10-15 minut podchodzi-
łam do rannych, by zwolnić ucisk i umożliwić
przepływ krwi. Przypominały mi o tym
pielęgniarki zatrudnione w Fabryce
Mebli i Rafio. Każdy z rannych otrzy-
mał leki przeciwbólowe i uspokaja-
jące, które dostarczała apteka ze
Świebodzic. 

Po 30-40 minutach zaczęły przyje-
żdżać karetki - było ich bardzo dużo.
Stały w długim szeregu, czekając na
swoją kolej, ale żaden z lekarzy nie
wysiadł z samochodu i nie pomógł mi
przy rannych. Do dziś nie wiem dlacze-
go, tak jak nie wiem, dlaczego nie uzy-
skałam pomocy od dwóch lekarzy, ordy-
nujących wówczas w Świebodzicach. 

Akcja ratownicza zakończyła się około
godziny 16. Ranni odjechali do pobliskich
szpitali - każdy przygotowany do transpor-
tu, unieruchomiony na drewnianej palecie,

z opaską uciskową poniżej krwawiących ran pod-
udzi, z wałkiem pod podkurczonymi nogami. Te
wałki kobiety zrobiły z konopi dostarczonych 
z pobliskiego Defalinu i tkanin z Rafio. Jeszcze raz
potrzeba stała się matką wynalazków. Zabitych
przewieziono do kaplicy cmentarnej. 

Zapadał wczesny zmierzch i w pewnym mo-
mencie zorientowałam się, że jestem sama, jakby
na polu bitwy. Podszedł do mnie jakiś kolejarz 
i zapytał, czy chcę zobaczyć lokomotywę. Poszłam
za nim i ujrzałam widok tak przerażający, że nie
mogę go opisać. Mogę tylko powiedzieć tyle 
- lokomotywa została zgnieciona jak harmonijka, 
a przecież wewnątrz też byli ludzie. Na miejscu
tragedii nikogo już nie było. Wracałam do domu,
na ulicę Pstrowskiego (dziś Skłodowskiej), 
w ubraniu przesiąkniętym całkowicie ludzką
krwią. Nikt nie okrył mnie nawet prześcieradłem.
Nie poszłam do mojego mieszkania, ale do sąsia-
dek - pani Zofii i Lucyny Szable. One przygotowa-
ły mi kąpiel i rozebrały ze sztywnego od ludzkiej
krwi ubrania, które potem spalono. Dopiero
druga kąpiel pozwoliła mi się dokładnie umyć,
pierwsza woda była czerwona od krwi. Potem
zaprowadzono mnie do pokoju, gdzie było przygo-
towane łóżko ze świeżą pościelą i termoforem pod
kołdrą. W pokoju było ciemno - odchyliłam kołdrę
i usiadłam na tym termoforze i wydało mi się, że
usiadłam na głowie człowieka, którą odciętą od
tułowia, trzymałam w rękach na peronie. Krzy-
knęłam przeraźliwie i wtedy dopiero dostałam
ataku płaczu. Myślę, że miałam
szczęście, 

gdyż ze łzami spłynęło całe niewyobrażalne na-
pięcie, w jakim byłam, od momentu zetknięcia się 
z ofiarami wypadku. 

A potem rozpoczęło się śledztwo. 
Prokurator z Wrocławia zadzwonił do zakładu 

i rozkazał mi przyjechać do prokuratury. Od-
powiedziałam, że nigdy w życiu nie wsiądę do 
pociągu. Zagrożono mi aresztowaniem. Nie
bałam się aresztowania - było niczym w porówna-
niu z przerażeniem, jakim napawała mnie nawet
myśl, że mogę wsiąść do wagonu kolejowego.
Zdecydowano, że do Wrocławia zawiezie mnie
samochód milicyjny. W prokuraturze nie zadano
mi żadnego pytania o przebieg katastrofy i akcji
ratowniczej. Śledztwo oscylowało wyłącznie
wokół zbiegłych lotników: jak wyglądali, ilu ich
było, etc. Okazało się, że zabrali oni broń ranne-
mu oficerowi z eskorty. Szukano ich długo,
urządzając obławy. Nigdy nie dowiedziałam się 
z jakim rezultatem. 

Nadszedł 1 maja. Na akademii poproszono
mnie na podium i dyrektor wydziału zdrowia 
w Świdnicy, pan Kasprowicz, wręczył mi malutki
dyplom, który potem pięknie oprawiłam. Dyrektor
Kasprowicz powiedział mi, że przyznano mi wyso-
ką nagrodę. Nigdy jej jednak nie otrzymałam.
Przez wiele lat otrzymywałam za to kartki od
ludzi, którym pomogłam. Odnaleźli mój adres,
dowiedzieli nazwiska i dawali wyraz swojej
wdzięczności. Dlaczego jednak ja nigdy nie poje-

chałam do tych ludzi, dlaczego nie odwie-
dziłam ich w szpitalach? Byłam we-
wnętrznie zdrętwiała; nikt wówczas nie
słyszał o pomocy psychologicznej. 

Wiele lat później sprawą katastrofy
zainteresował się redaktor Orlicz,
autor wielu filmów o wielkich kata-
strofach w Polsce. Sprawa jednak nie
ma dalszego ciągu. 

Sądzę, że żyje jeszcze wielu miesz-
kańców Świebodzic, którzy nie tylko
pamiętają to straszne wydarzenie,
ale osobiście pomagali ratować
ofiary katastrofy i w nich tak samo
jak we mnie tkwią wyraźne obrazy
zdarzeń, od których nie można się
uwolnić.

�

Zapomniana katastrofa
z kolejowa 24 lutego 1954 roku



P
unktualnie o godz. 10:00
na dworcu kolejowym
mali instruktorzy zabrali
się do pracy i cierpliwie

pokazywali, jak ułożyć osobę
poszkodowaną w pozycji bocznej
i jak wykonać prawidłowo sztucz-
ne oddychanie, demonstrując to na
fantomach.

W roli instruktorów wystąpili
uczniowie klasy III a i c Szkoły

Podstawowej nr 2, która bierze
czynny udział w projekcie edu-
kacyjnym prowadzonym przez
Fundację pod nazwą „Ratujemy
i uczymy ratować”. Pod okiem
instruktorów z Pokojowego
Patrolu WOŚP pokazywali in-
nym uczniom, a także pasaże-
rom pojawiającym się na dwor-
cu, jak przystąpić do udzielania
pierwszej pomocy.

- To świetna akcja, kolejny
krok by edukować społecze-
ństwo i przekonywać, że nauka
pierwszej pomocy nie jest trudna
i nie należy się bać pomóc dru-
giemu człowiekowi. Jesteśmy
bardzo dumni, że Świebodzice
znalazły się wśród tej dziesiątki
miast wybranych do przeprowa-
dzenia happeningu - mówi Zofia
Marek, szefowa świebodzickie-
go Sztabu WOŚP, która wraz
z Elżbietą Szram, także człon-

kinią Sztabu i wychowawcą z SP
2, namawiały i zachęcały do
nauki. W akcji wzięli udział ucz-
niowie świebodzickich szkół,
którzy pojawili się na dworcu;
temu, co się działo w holu głów-
nym z zaciekawieniem i życzli-
wością przyglądali się także
przechodzący pasażerowie i ob-
sługa dworca, która dla wszyst-
kich uczestników przygotowała
gorącą herbatę.

Dzieci oprócz praktycznego
treningu technik resuscytacji
odegrały także trzy scenki rodza-
jowe, które pozwoliły w prakty-
ce przećwiczyć zachowanie
w sytuacji pożaru, wypadku
autobusowego i dramatycznego
zdarzenia podczas lekcji w-f.

Wracając z akcji dzieci rozda-
ły przechodniom 100 ulotek
z podstawowymi informacjami
dotyczącymi pierwszej pomocy.
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Świebodzice wśród 10 miast w Polsce, wybranych przez Fundację WOŚP do akcji edukacyjnej

Nie bój się pomóc! To naprawdę łatwe! 
Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste. Tak brzmi hasło
nowej akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, której cel jest równie prosty: nauczyć jak
najwięcej osób udzielania pierwszej pomocy. 
Akcja odbyła się 18 lutego w 10 miastach w Polsce, 
na dworcach kolejowych, bo współorganizatorem
happeningu były PKP i Przewozy Regionalne. 
Jednym z takich miast były Świebodzice

O ogólnych zasadach udzielania pomocy mówiła Elżbieta Szram, nauczyciel przeszkolony
przez Fundację WOŚP

Pamiątkowe zdjęcie uczestników na peronie

Od lewej: Małgorzata Majkowska z PKP, od lat
współpracująca z Fundacją Jurka Owsiaka, zwłaszcza 
jeśli chodzi o przystanek Woodstock, Sylwia z Pokojowego
Patrolu oraz Zofia Marek, szefowa świebodzickiego Sztabu
WOŚP

O tym, jak wygląda pierwsza pomoc, instruowały także
specjalne tablice, wywieszone w holu dworca

Trzecioklasista Kacper instruował, od czego zacząć 
jeśli widzimy leżącego na ulicy człowieka

Nowoczesne fantomy to także podarunek od Fundacji Jurka
Owsiaka

Najlepiej demonstrowało się sztuczne oddychanie 
na fantomach

Ważna jest liczba wdechów i ucisków na klatkę piersiową:
2 wdechy, 30 ucisków

Antek z klasy III demonstrował, jak wygląda pozycja
ustalona boczna - najbezpieczniejsza dla osoby
nieprzytomnej

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

ŚP. Irenę Liphardt
- Córki, Syn, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Bogusławy Kogut, 

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuk, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Stefanii Musiałek 

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina

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

ŚP. Józefę Wacławek
- Córka, Syn, Synowa, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

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

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Mieczysława Łękawskiego 

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

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

ŚP. Jerzego Banasia
- Żona, Córki, Syn, Synowa, Zięciowie, Wnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Józefa Andrejenko,

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

WOŚP nie tylko zbiera pieniądze, ale i edukuje

„Pierwsza Pomoc - to dziecinnie proste” jest kolejną ogólnopolską akcją Fundacji WOŚP, związaną 
z nauką pierwszej pomocy, po Światowym Dniu Pierwszej Pomocy oraz biciu rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W 2013 roku próba
ustanowienia rekordu, która odbyła się z okazji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”,
zaangażowała aż 83 111 osób z 1 132 instytucji z całej Polski. W czasie tych przedsięwzięć Jurek
Owsiak i instruktorzy Fundacji WOŚP chcą namówić wszystkich Polaków do tego, żeby nauczyli się
pierwszej pomocy i nie bali się jej później udzielać.
W projekcie „Ratujemy i uczymy ratować” uczestniczą wszystkie świebodzickie szkoły podstawowe, 
a efektem tego jest nie tylko przeszkolenie nauczycieli i dzieci z najmłodszych klas, ale także sprzęt 
o wartości ponad 30 tys. zł (nowoczesne fantomy, materiały edukacyjne, itp.), który został zakupiony
przez WOŚP do każdej ze szkół.
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By pomagać chorym 
i cierpiącym
W

Świdnicy oddano do
hospicjum stacjonar-
ne im. Św. Ojca Pio.
Prowadzi je NZOZ

Caritas Diecezji Świdnickiej. We
wtorek, 10 lutego, w przededniu
Światowego Dnia Chorych, obiekt
został uroczyście poświęcony
przez Biskupa Ignacego Deca. 
W uroczystości wzięli udział
duchowni, posłowie, samorzą-
dowcy, lekarze i wielu zaproszo-
nych gości. 

Nasza gmina znalazła się
wśród wielu samorządów, które
podarowały hospicjum niezbęd-
ne wyposażenie. Burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz przekazał na
ręce księdza Jana Gargasewi-
cza, Dyrektora NZOZ Caritas
Diecezji Świdnickiej, koce 
i ręczniki o wartości ponad 2 tys.
zł. Ksiądz dyrektor podczas ofi-
cjalnego przemówienia podzię-
kował burmistrzowi za okazane
wsparcie. 

Hospicjum będzie dyspono-
wało 9 łóżkami, w tym samym
budynku znajdzie się także 41
łóżek opieki długoterminowej 

w ramach Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego. Na razie placówka
będzie funkcjonowała na zasa-
dach komercyjnych, o pierwszy
kontrakt Caritas będzie mógł
wystąpić dopiero w 2016 roku.
Pierwsze przyjęcia chorych będą
możliwe pod koniec marca tego
roku. 

Budowa hospicjum została
wsparta pieniędzmi z budżetu

samorządu świdnickiego (2 mln
zł) - projekt ten zwyciężył 
w pierwszej edycji budżetu oby-
watelskiego Świdnicy. Jest to
drugie hospicjum w powiecie
świdnickim - pierwsze łóżka
opieki terminalnej i długotermi-
nowej powstały w świebodzic-
kim Szpitalu Mikulicz.

�

Wdniach od 23 do 28 lutego 2015 r. obchodzony będzie wzorem
lat ubiegłych Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Celem tej

corocznej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informa-
cji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im upraw-
nień jako ofiarom przestępstw.

Ponadto obchody mają przypominać o konieczności ciągłego
monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w Polsce, wyznaczaniu
kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć
podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa.

W ramach akcji prokuratorzy z prokuratur okręgu świdnickiego
w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. udzielać będą zaintere-
sowanym osobom informacji i pomocy prawnej we wskazanym
zakresie, w siedzibach jednostek, w godzinach urzędowania, m.in. w:
Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1go Maja 21,
Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2,

Informujemy również, że w dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie
Prokuratury Generalnej w Warszawie odbędzie się konferencja
Prokuratora Generalnego na temat „Indywidualna ocena służąca
ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie
ochrony”. Transmisja z konferencji będzie dostępna online w in-
ternecie pod adresem: http://www.ofiarom-przestępstw.lex.pl.

Koordynacją działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości zajmować
się będą ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem. Lista tych placówek i ich adresy znajdują się na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie inter-
netowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw

HOSPICJUM 
TO 2 LUB 3-OSOBOWE POKOJE,

W PEŁNI WYPOSAŻONE,
Z DOSTĘPEM DO ŁAZIENEK

Nowy obiekt poświęcił JE Biskup Ignacy Dec, który odprawił
także mszę świętą. Wzięli w niej udział zaproszeni goście:
duchowieństwo, parlamentarzyści, samorządowcy

Wśród duchownych wypatrzyliśmy dawnego proboszcza
parafii pw. Św. Mikołaja, księdza dziekana Augustyna
Nazimka, serdecznie pozdrawiamy!
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Dyrektor NZOZ Caritas ksiądz Jan Gargasewicz serdecznie
podziękował burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowczowi 
za koce i ręczniki, zakupione dla hospicjum

Dobrze znana pacjentom ze Świebodzic i Dobromierza
Violeta Chorąży, pielęgniarka środowiskowa Caritas 
a obecnie także radna powiatowa była obecna na otwarciu
placówki

W sprawie pobytu w nowo otwartej placówce można się kontaktować pod nr telefonu:
NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica tel. +48(74) 852 02 69, fax +48(74) 852 00 78,

e-mail:nzoz.swidnica@caritas.pl

Na kwotę blisko 0,5 mln zł
Fundusz Regionu Wałbrzys-

kiego udzielił pożyczek osobom
rozpoczynającym działalność
gospodarczą. Dzięki rządowemu
programowi „Pierwszy biznes-
Wsparcie w starcie II” w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy pow-
stało 8 firm o zróżnicowanych
profilach. 

Możliwość otrzymania nawet
75 tys. zł niskooprocentowanej
pożyczki na założenie własnego
biznesu jest szansą dla studen-
tów, absolwentów i osób bezro-
botnych myślących o własnym
biznesie. Funkcjonujący już
przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o pożyczkę w wysokości 22 tys.
zł na tworzenie nowych miejsc
pracy dla osób bezrobotnych.
Rządowy program jest realizo-
wany od listopada. Na terenie
województw dolnośląskiego oraz
lubuskiego zarządza nim Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego. 

- Wciąż podpisujemy nowe
umowy pożyczkowe. Aktualnie

pozytywnie rozpatrzonych zo-
stało 14 wniosków  na kwotę
niemal 1 mln zł. W trakcie oceny
jest kolejnych 18, których war-
tość przekracza 1 mln zł. Bardzo
mnie cieszy, że młodzi ludzie
otrzymali możliwość pozyskania
środków na zrealizowanie swo-
ich zawodowych planów i zało-
żenie własnych firm oraz, że
potrafią oni skorzystać z tej szan-
sy - mówi Robert Jagła, Prezes
Zarządu FRW. 

Profile zakładanych działal-
ności są bardzo różne. Świeżo
upieczeni przedsiębiorcy świad-
czą m.in. usługi fotograficzne,
reklamowe, gastronomiczne,
hydrauliczne, pośrednictwa fi-
nansowego czy treningu sporto-
wego. Szanse na przetrwanie
młodych przedsiębiorstw oraz
efektywne wykorzystanie otrzy-
manych środków zwiększają
bezpłatne usługi doradcze 
i szkoleniowe przysługujące
pożyczkobiorcom przez pierw-
sze pół roku prowadzenia firmy.

Oferta przygotowana przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zlecenie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej jest atrak-
cyjna przede wszystkim ze
względu na niskie oprocentowa-
nie - 0,56%, długi okres spłaty,
brak opłat za rozpatrzenie wnio-
sku i obsługę pożyczki, a także

roczną karencję. Na realizację
całego przedsięwzięcia i rozdy-
sponowanie 6 mln zł Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego ma czas
do 31 grudnia 2016 roku. 

Więcej o rządowym progra-
mie  „Pierwszy biznes. Wsparcie
w starcie II” na:
www.frw.pl.

INFORMACJA PRASOWA

Pół miliona na START
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Wszawica panoszy się w polskich szkołach 
i przedszkolach. Ten problem ma już wymiar

ogólnokrajowy, a walka z pasożytem jest utrudnio-
na, bo dzieci zarażają się po prostu jedno od drugie-
go.

Poniżej przedstawiamy kilka użytecznych
informacji dotyczących pasożytów oraz walki 
z nimi. 
Co to są wszy?

Wszy głowowe to grupa owadów pasożytu-
jących na owłosionej skórze ludzi. Wywołują
chorobę zakaźną czyli wszawicę. Mają niewielki
rozmiar (od 3 do 4 mm), krótkie odnóża przysto-
sowane do poruszania się wzdłuż włosa oraz kłu-
jąco-ssące narządy gębowe. Wszy głowowe
żywią się krwią człowieka. Nie przenoszą chorób
zakaźnych, ale mogą powodować reakcje aler-
giczne.
Jak można się zarazić?

Bardzo łatwo się przenoszą, a ich zlikwidowa-
nie wymaga czasu i cierpliwości. Szczególnie
trudno jest walczyć z wszawicą u dziewczynek 
z długimi włosami.

Do zakażenia dochodzi najczęściej, kiedy
mamy kontakt z innymi osobami. Dzieci podczas
wspólnych zabaw, ćwiczeń często dotykają swo-
ich włosów, głów. Wszy nie przeskakują, ale
przemieszczają się bardzo szybko, więc łatwo się
zarazić, nawet podczas krótkiego kontaktu 
z osobą zakażoną.
Jak wykryć wszy głowowe?

Łatwiej wykryć na głowie gnidy (jaja) niż
wszy. Gnidy są drobniutkie, perłowo białe, maja
kształt owalny, bardzo mocno trzymają się włosa.
U nasady włosów z tyłu głowy mogą być
widoczne swędzące krosteczki.
Co pomoże w walce z wszawicą?

W aptece są specjalne preparaty do mycia
głowy zarażonej wszawicą - Nyda, Pipi Nitolic,
Delacet, Harton, Hedrin, Paranit. Trzeba się także
zaopatrzyć w mały, gęsty grzebień, którym
będziemy przeczesywać włosy. Bierzemy białą
ściereczkę, układamy na kolanach i  kładziemy
głowę dziecka. Teraz gęstym grzebieniem,
pasmo za pasmem, przeczesujemy włosy, wycze-

sujemy, uprzednio zniszczone preparatem wszy.
Przyda się duża dawka cierpliwości, bo tę czyn-
ność należy powtarzać wielokrotnie. Gnidy (jaja)
są bardzo mocno przyczepione do włosów,
można je zdejmować wacikiem nasączonym
octem (to skuteczne sposoby naszych babć 
i mam). Kilkakrotnie powtórzona czynność
mycia i czesania włosów, zapewni zlikwidowa-
nie zakażenia.

Po skończonym leczeniu, nie musisz dezynfe-
kować całego mieszkania. Wesz głowowa żyje
około 10 dni. Bez pożywienia, a więc poza głową
żywiciela, na meblach, dywanach czy pościeli,
może przeżyć ok. 48 godzin.

W artykule wykorzystano częściowo porady 
z portalu www.niezawodnaniania.pl.

Na stronie www.pokonajwszy.pwn.pl można
bezpłatnie pobrać poradnik informujący jak wal-
czyć z wszawicą.

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

Kto może przekazać 1% podatku organizacji 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 odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych
instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1%
podatku - może to być dowolna organizacja w kraju, spis takich organizacji 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 podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku
publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie
może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do
rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), 
w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, 
na jej konto.
� 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
�W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik
zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
� Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

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

Stary problem powrócił
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„Brel jeszcze wiele razy

Pomimo że zostawił po sobie
nieprzebrane dziedzictwo ar-

tystyczne, do końca swych dni
miał twierdzić, że nie jest zado-
wolony z tego, co przyszło mu
robić w życiu. Czerpiąc inspiracje
do swych satyrycznych utworów
nie uznawał świętości, przez co
został artystycznym banitą 
w swojej ojczyźnie, Belgii. Choć,
jak wielu wybitnych, odszedł zbyt
wcześnie, jego twórczość - głów-
nie dzięki licznym interpretato-
rom - wciąż pozostaje żywa. 

W Polsce za bary z twórczo-
ścią Jacquesa Brela brali się naj-
wybitniejsi - Kaczmarski, Mły-
narski, Bajor. W piątek, 13 lute-
go, w sali Miejskiego Domu
Kultury postać belgijskiego bar-
da przybliżył świebodziczanom
Janusz Zbiegieł - stypendysta
Conservatoire Mobel. Krakow-
ski artysta - absolwent krakow-
skiej Wyższej Szkoły Teatralnej i
założyciel Teatru Piosenki Fran-
cuskiej - od lat związany ze sce-
nami w kraju nad Sekwaną,

zaprezentował publiczności au-
torski program przygotowany
pod auspicjami Krystyny Jandy 
- „Brel raz jeszcze”.

Składający się z 11 kompozy-
cji przeplecionych recytacją
listów Brela do żony, spektakl
stanowił połączenie muzyki,
poezji i ruchu scenicznego.
Przepełniony emocjami - głów-
nie dzięki znakomitej ekspresji 
i wrażliwości scenicznej Janusza
Zbiegieła - monodram tchnął
nową jakość w lubianą i dobrze
znaną w Polsce piosenkę francu-
ską, która w wykonaniu doś-

wiadczonego artysty wybrzmia-
ła szczególnie uderzająco.

Znakomite brzmienie - zwłasz-
cza akordeonu, liryczne teksty 
i uzupełniająca całość gra świa-
teł stworzyły atmosferę tajemni-
cy, w której śpiewane po francu-
sku, języku miłości, słowa utwo-
rów Brela, zwłaszcza tych doty-
czących uczuć, nabierały dodat-
kowej głębi, hipnotyzując
publiczność, która zdaniem arty-
sty, jak nigdzie indziej, potrafiła
zrozumieć specyfikę twórczości
belgijskiego barda.

�
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Oglądaj newsy z życia miasta!
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www.swiebodzice.pl

Ostatnie dwa tygodnie to
dla zawodników KS Rekin
Świebodzice okres startów
kontrolnych

U
czestniczyliśmy na za-
wodach w Dębicy, Po-
znaniu i Osiecznicy.
Starty w zawodach kon-

trolnych poprzedzone były zgru-
powaniem treningowym zorgani-
zowanym w COS OPO w Wał-
czu.

W Dębicy w dniach 29-30 stycz-
nia w Zimowych Mistrzo-stwach
MKP Bobry Dębica wystartowali
nasi młodzicy Maciej Jachym i
Gracjan Giezek. Zawodnicy
spisali się doskonale. 
� Maciej Jachym (2003 r)

zdobył dwa medale raz rekordy
życiowe.

200 m stylem klasycznym
(3:06,99) 2 miejsce

200 m styl grzbietowy,
(2:51,35) 3 miejsce

� Gracjan Giezek (2004 r)
ustanowił nowe rekordy życio-
we na dystansach:

50 styl motylkowy, 39,49 10
miejsce

400 styl dowolny, 6:02,02 4
miejsce

100 styl dowolny, 1:17,77 10
miejsce

Kolejne zawody z udziałem
naszych zawodników odbyły się
w dniach 6-8 lutego w Poznaniu
i Osiecznicy. W Poznaniu odby-

ły się międzynarodowe zawody
pływackie ISM Sheraton Po-
znań. W zawodach wystartowa-
ło 857 zawodników z 106 ośrod-
ków pływackich. KS Rekin re-
prezentowali Filip Woliński,
Zuzanna Grylewicz i Julia
Chryplewicz. Wszyscy repre-
zentanci Świebodzic mogą zali-
czyć starty do bardzo udanych.
Na podium stanęła cała trójka
naszych zawodników.
� Filip Woliński (2003 r.)
50 styl dowolny, 29,45, 1

miejsce,
50 styl motylkowy, 31,88, 1

miejsce
100 styl dowolny, 1;06,30, 2

miejsce
400 styl dowolny, 5:04,37, 1

miejsce
400 styl zmienny, 5:45,60, 2

miejsce
�Zuzanna Grylewicz (2002 r.)
200 styl motylkowy, 3:00,54,

3 miejsce
�Julia Chryplewicz (2004 r.)
200 styl grzbietowy, 2 miejsce
W Osiecznicy odbyły się za-

wody Puchar Wójta Gminy
Osiecznica. W zawodach wy-
startowały zawodniczki Hanna
Zawadzka, Alicja Maziar,
Aleksandra Obajtek.

Na podium stawały wszystkie
zgłoszone zawodniczki.
�Hanna Zawadzka (2002 r.)
100 styl zmienny, 1:14,70 , 1

miejsce

100 styl dowolny, 1:07,11, 2
miejsce

50 styl dowolny, 30,44, 2
miejsce

50 styl motylkowy, 33,28, 2
miejsce

Aleksandra Obajtek (2003 r.)
100 styl zmienny, 1:17,78, 1

miejsce
100 styl dowolny, 1:07,24, 1

miejsce
50 styl dowolny, 30,90, 1

miejsce
100 styl klasyczny, 1:23,58, 1

miejsce
�Alicja Maziar (2002 r.)
50 styl dowolny, 32,88, 5

miejsce
100 styl grzbietowy, 1:26,91,

1 miejsce

Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Uzyskane
rezultaty pozwalają z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. 
W luty i marcu kolejne bardzo
ważne starty w zawodach rangi
ogólnopolskiej i Mistrzostwa
Polski. Zawodnicy grupy wy-
czynowej przygotowywani są do
startu w zawodach najwyższej
rangi. Szczegółowe wyniki 
z zawodów znajdują się na stro-
nie www.megatiming.pl. 

Zapraszamy do kibicowania
zawodnikom KS Rekin Świebo-
dzice. Najbliższy start reprezen-
tacji Świebodzic odbędzie się
14-15 lutego 2015 r.

�

Sukcesy pływaków
w startach kontrolnych

Wrozegranym w sobotę, 14
lutego, w hali widowisko-

wo - sportowej w Świebodzi-
cach przy ul. Mieszka Starego 6
turnieju piłki nożnej halowej
orlików o Puchar Prezesa MKS
Victorii Świebodzice zespoły
Victorii zajęły odpowiednio
piąte i siódme miejsce. Pod-
opieczni trenera Łukasza Cit-
ków zespół MKS Victorii I
Świebodzice zajął w turnieju 5.
miejsce, zaś drużyna trenera
Dawida Lehnera - MKS Vic-
toria II Świebodzice zajęła 7.
miejsce. Zespoły biorące udział
w turnieju otrzymały pamiątko-
we dyplomy, drużyny z miejsc
I-III wspaniałe puchary, a naj-
lepsi zawodnicy turnieju - bram-
karz, strzelec i zawodnik pa-
miątkowe statuetki. Wszystkie
puchary i statuetki ufundowała

Firma Centrum Pucharowe 
- Monika Cieciura, Tomasz
Meges. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju dzięki uprzejmości Pie-
karni - Piotr Ślęzak mieszczą-
cej się w Świebodzicach przy ul.
Sienkiewicza 45 otrzymali słod-
ki poczęstunek. Tą drogą pra-
gniemy podziękować Panu
Piotrowi Ślęzakowi za ufundo-
wanie słodkości dla uczestni-
ków turnieju. 

Już w sobotę, 28 lutego, 
w hali widowiskowo-sporto-
wej odbędzie się halowy tur-
niej trampkarzy w piłce nożnej.
Już dzisiaj zapraszam wszyst-
kich kibiców na te interesująco
zapowiadające się zawody.

�

Szczypiornistki gromią
Kolejny sukces w zmaganiach ligowych odniosły szczypiornistki

MKS Victoria Świebodzice. W rozegranym w niedzielę, 15 lute-
go, meczu XVI kolejki spotkań w Lidze Wojewódzkiej Młodziczek
zespół trenera Bogdana Stankiewicza rozgromił na własnym parkiecie
drużynę SL GKS Olsza Olszyna aż 40:15 (17:9). Kolejnym przeciwni-
kiem świebodziczanek będzie drużyna UKS Handball II Wrocław.

Orlicy przygotowywali się
do sezonu

Juniorzy przegrali 
z Górnikiem

Nie poszczęściło się zespołowi juniorów starszych, który w roze-
granym w sobotę, 14 lutego, meczu sparingowym uległ swoim

rówieśnikom z Górnika Wałbrzych 1:2 (0:2). Bramkę dla naszego
zespołu zdobył Kamil Sadowski. Podopieczni trenera Łukasza
Citków wystąpili w tym spotkaniu w następującym składzie:
Chrebela, Testowany zawodnik, Szarek, Testowany zawodnik,
Korga Sz., Struski, Melańczuk, Dobrowolski A., Borowiec,
Olszówka, Juszczyk. Na zmiany wchodzili: Laskowski, Sa-
dowski, Jarosz, Testowany zawodnik.

Trampkarze gromią
w sparingu

Wrozegranym w sobotę, 14 lutego, meczu sparingowym tramp-
karzy zespół MKS Victoria Świebodzice rozgromił na wła-

snym stadionie drużynę Zielonych Mokrzeszów aż 12:1 (4:1).
Pierwotnie rywalem podopiecznych Krzysztofa Króla miał być
zespół Piasta Bolków, który w ostatniej chwili odwołał swój przy-
jazd na zawody. Kolejny sparing zespół trampkarzy rozegra w sobo-
tę, 21 lutego, o godz. 11:00 z drużyną Górnika Wałbrzych.
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� PROSAB AG, stanowisko:
kierowca kat. C + E, kontakt
telefoniczny: 793-105-526, 
e-mail: anna-pietrusiewicz@
wp.pl
� Beta Security System Sp. 
z o.o., stanowisko: kierownik
ochrony-pracownik
wykwalifikowany ochrony
(miejsce wykonywania pracy:
Wałbrzych) 
telefon kontaktowy: 
660-767-837
� VICOTEL stanowisko:
sprzątaczka (wymagane
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności), 
telefon kontaktowy: 
668-312-995
� ALDORA  Grochotów,
stanowisko: ślusarz-spawacz, 
telefon kontaktowy: 
602-536-283
� PHUP Meta-Plast Sp.z o.o.
Sp.K. ul. Ciernie 157 B,
Świebodzice, stanowiska:
kierowca kat. C + E, operator
wózka widłowego, specjalista 
ds. logistyki z językiem
czeskim, pracownik fizyczny,

operator maszyn, telefon
kontaktowy: 74/666-58-01,
e-mail:

rekrutacja@metalplast.pl
� „PARTNER” stanowisko:
doradca klienta (sprzedaż
produktów bankowych, 
e-mail: piotrsijka@wp.pl
� JUPI ul. Plac Dworcowy 2,
Świebodzice, stanowiska: 
stolarz-pilarz,  magazynier-
kontroler jakości, 
brygadzista-ustawiacz, 
telefony 
kontaktowe: 74/665-55-65, 
795-630-972, e-mail:
biuro@jupi.net.pl
� ATP M i M Safian 
ul. Wałbrzyska 38,
Świebodzice, stanowisko:
kontroler jakości, telefon
kontaktowy: 
74/662-77-77, 
e-mail: praca@atpolska.com
� Trenkwalder & Partner 
Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 
58-306 Wałbrzych,
stanowiska: operator wózka
widłowego, operator maszyn,
utrzymanie ciągłości
produkcji, 
telefon kontaktowy: 

74/843-89-19, 
605-126-163, 
e-mail: rekrutacja.turczyn@
trenkwalder.com.pl 
� Zakład Usługowo-
Wytwórczy 
ul. Parkowa 5, Milikowice,
stanowisko: frezer CNC, 
telefon kontaktowy: 
695-680-429, 
e-mail: milikowice@
milikowice.com.pl
� „MS” M. Śnieżyk 
i Wspólnicy - Stacja Paliw
Mokrzeszów 26 A,
stanowisko: kasjer-
sprzedawca 
na stacji paliw, 
telefon kontaktowy: 
696-413-109, 
e-mail:
kontakt@zajazd24.com
- CERSANIT III 
ul. Uczniowska 21, 
58-306 Wałbrzych,
stanowisko: automatyk,
telefon kontaktowy: 
74/848-30-00, 
e-mail:
rekrutacja@cersanit.com.pl

BIEŻĄCE OFERTY PRACY
Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY FILIA

ŚWIEBODZICE

10
lutego minęła 75.

rocznica I masowej
wywózki Polaków 
z Kresów Wschod-

nich na Syberię. Zsyłek było 
w sumie aż cztery, a w ich wyniku
z kraju zostało wywiezionych
ponad 1 mln osób.

Wywózka objęła chłopów,
mieszkańców małych miaste-
czek, rodziny osadników woj-
skowych oraz pracowników 
służby leśnej. Deportowanych
przewożono w wagonach towa-
rowych z zakratowanymi okna-
mi, do których ładowano po 50
osób, a czasami więcej. Podróż
na miejsce zsyłki trwała niekie-
dy nawet kilka tygodni. Warunki
panujące w czasie transportu
były przerażające, ludzie umie-
rali z zimna, z głodu i wyczerpa-
nia.

Po dotarciu na miejsce zsyłki
zesłańców czekała niewolnicza
praca, nędza, choroby i głód.

Liczba wszystkich ofiar
wśród obywateli polskich, któ-
rzy w latach 1939-1941 znaleźli
się pod sowiecką okupacją, do
dziś nie jest w pełni znana. Prof.
Paczkowski odnosząc się do tej
kwestii pisał: „Uważa się, że 
w ciągu niespełna dwóch lat
władzy sowieckiej na ziemiach
zabranych Polsce represjonowa-
no w różnych formach - od roz-
strzelania, poprzez więzienia,
obozy i zsyłki, po pracę wpół
przymusową - ponad 1 milion
osób, a więc co dziesiątego oby-
watela Rzeczypospolitej, który
mieszkał lub znalazł się na tym
terytorium. Nie mniej niż 30 tys.
osób zostało rozstrzelanych, 
a śmiertelność wśród łagierni-
ków i deportowanych szacuje się
na 8-10 proc., czyli zmarło
zapewne 90-100 tysięcy osób”.

(„Czarna księga komunizmu” 
- A. Paczkowski „Polacy pod
obcą i własną przemocą”). 

Uczestnicząc wspólnie z III
Rzeszą w rozbiorze Polski Zwią-
zek Sowiecki zajął w 1939 r.
obszar o powierzchni ponad 190
tys. km kw. z ludnością liczącą
ok. 13 mln osób. Wśród nich
było około 5 milionów Polaków,
pozostali to Ukraińcy, Białoru-
sini i Żydzi.

Wciąż żyją jeszcze świadko-
wie tamtych strasznych wyda-
rzeń, a ich relacje są bezcenne
dla nas, współczesnych. Dlatego
rozpoczynamy na łamach Ga-
zety Świebodzickiej publikację
wspomnień naszych mieszkań-
ców, którzy przeżyli tę niewy-
obrażalną tragedię. 

Ponieważ relacje są bardzo
obszerne, będziemy je publiko-
wać w odcinkach.

Dziś zaczynamy od wspo-
mnień Pani Jadwigi Skup, 
z domu Fedorowicz, matki pani
Jadwigi Pichurskiej, członkini
świebodzickiego koła Polskiego
Związku Sybiraków. Nasz zwią-
zek liczy obecnie 84 członków
oraz 23 podopiecznych - to
wdowy lub wdowcy po Sybi-
rakach.

Opowieść Pani Jadwigi Skup
to barwny, tchnący życiem 
i emocjami opis samej wywózki
i lat spędzonych na „nieludzkiej
ziemi”. Pani Jadwiga zachowała
w pamięci wiele rusycyzmów,
które dostały się do polskiej
mowy w wyniku długotrwałego
pobytu naszych rodaków 
w Związku Radzieckim. Jeszcze
mocniej podkreślają one twarde
realia życia zesłańców, ich
codzienne borykanie się z zim-
nem, głodem, rozpaczą i bez-
duszną władzą sowiecką. Mimo

tego obraz ten jest pełen nadziei 
i wiary w powrót do Ojczyzny...

Wspomnienie Pani Jadwigi
Skup, z d. Fedorowicz

Urodziłam się 6 października
1911 roku w Grandziczach po-
wiat Grodno, województwo Bia-
łystok. Moi rodzice mieli duże
gospodarstwo rolne. Nasza ro-
dzina składała się z pięciu sióstr
i dwóch braci: Józefy, Wandy,
Romualdy, Marii i mnie Jadwigi

oraz braci Władysława i Erazma,
no i rodziców: mama Kamila 
i ojciec Jan.

Maturę uzyskałam w Szkole
Przemysłowo-Handlowo-Kupiec-
kiej w Grodnie. Wyszłam za mąż
za oficera Wojska Polskiego
Skup Jana i razem zamieszkali-
śmy, najpierw w Nowogródku, 
a potem w Baranowiczach.
Urodziłam trzy córki: Zofię,
Irenę i Jadwigę. Po zabraniu
męża na wojnę ja ze swoimi
małymi dziećmi wyjechałam do
rodziców do Grandzicz, skąd nas

wszystkich wywieziono do Ka-
zachstanu. 

(Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki 
- 13-14 kwietnia 1940 r. - przyp.
red).

Jak grom z jasnego nieba
rozeszła się wieść, że Sowieci
wywożą ludność do Rosji. Are-
sztowali leśniczych i gajowych, 
a rodziny ich wywieźli. Opowia-
dali ludzie, jak się znęcali nad
biedakami. Wywozili w lutym, 

w czasie ogromnych mrozów,
więc dużo umarło w drodze.

Czas biegł i już miesiąc minął
od urodzenia się mojej córeczki
Jadzi-Jagódki. Irusia druga
moja córeczka zaziębiła się 
i zachorowała na zapalenie
oskrzeli. Moja mamusia również
chorowała na zaziębienie, więc
przywieźliśmy z Grodna lekarza,
by zbadał obie. U mamy stwier-
dził suchy pleuryt (zapalenie
opłucnej), a u Irusi zapalenie
oskrzeli. Zapisał leki i mój brat
Władzio odwiózł lekarza i wyku-

pił część leków w aptece, a mik-
stura dla Irusi miała być gotowa
do odebrania nazajutrz. To było
13 kwietnia 1940 r.

W nocy obudziło nas głośne
stukanie od strony kuchni. Ojciec
wstał i poszedł otworzyć, ale tam
już nikogo nie było, a stukanie
zaczęło dochodzić od strony
werandy. Ojciec poszedł na
werandę, żeby otworzyć drzwi,
ale nim doszedł, to tam już niko-
go nie zastał. I tak parę razy mój

ojciec chodził, otwierał i zamy-
kał drzwi. W końcu zastał stuka-
jących - to byli Sowieci. Gdy
otworzył drzwi to wpadli bardzo
źli i kazali nam wszystkim zebrać
się w małym pokoiku. Obstawili
wszystkie drzwi, do nas zaś
wymierzyli karabiny i zaczęli
rewizję. Splądrowali całe miesz-
kanie i potem kazali się ubierać.
Potem zajechały ciężarowe
samochody, którymi zabrali nas
wszystkich - zdrowych i chorych.
Zawieźli aż za Grodno, di stacji
Łosośna. Tam stały towarowe

wagony, do których kazali nam
wsiadać. Zostawiliśmy wszystko
- cały dobytek, moich rodziców 
w Grandziczach, zdobyty długo-
letnią, ciężką pracą, oraz moje
pięknie umeblowane, trzypoko-
jowe mieszkanie w Barano-
wiczach. W jednej chwili stali-
śmy się wszyscy nędzarzami 
i tułaczami.

Dowożenie ludzi do wagonów
trwało cały dzień. Kiedy zapełni-
li już wszystkie wagony, pociąg
ruszył. Ludność, która przyszła
pożegnać wywożonych najbliż-
szych, została przez konwój żoł-
nierzy zatrzymana i nie dopusz-
czona do wagonów. Ogromny
tłum oblegał zbocza rampy i wy-
soki nasyp. Kiedy eszelon ruszył,
ludzie w wagonach zaintonowali
pieśń do Matki Boskiej „Ser-
deczna Matko”. Rozległ się
krzyk, płacz wołania pozosta-
jących bezradnych ludzi. 

Wiozący nas pociąg zatrzymał
się jeszcze w Baranowiczach.
Zdołałam wtedy wyjść z wagonu
na peron z myślą, że coś kupię do
jedzenia. Na peronie spotkałam
polskiego kolejarza, którego
zaczęłam rozpytywać, gdzie moż-
na coś kupić do jedzenia, ale on
powiedział, że od czasu wejścia
Sowietów ci, którzy mieli kioski,
zlikwidowali je i tu nic nie kupię.
Natomiast poszedł do swojego
pociągu obok i poprosił żebym
weszła razem z nim do wagonu 
i oddał swoje śniadanie. Miał
litrową butelkę herbaty, kanapki
z chleba i bułeczkę z masłem orz
trochę suchych ciasteczek. Nie
chciałam mu wszystkiego zabie-
rać, bo on był na służbie i nie
miałby co jeść. On jednak oddał
mi wszystko, żebym zaniosła
moim dzieciom. 

cdn.

W tym roku mija 75. rocznica masowych wywózek Polaków na Syberię

Zawsze będziemy pamiętać

Biuro Nieruchomości „Mój Dom” - Nieruchomości Kredyty Ubezpieczenia
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice - otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534      www.mojdomswiebodzice.pl    LICENCJA ZAWODOWA 21667

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
hipotecznego. Współpracujemy z ponad 
30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie
zaproponować  odpowiednią ofertę,
dostosowaną  do indywidualnych potrzeb i
możliwości naszego klienta.

1. Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Ogrzewanie gazowe,
okna PCV. 57M2 – cena 90tyś.
2. Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na wysokim parterze. Ogrzewanie co
węglowe, okna PCV. 68M2 – cena 86tyś.
3. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Okna PCV. 44M2 
– cena 100tyś.
4. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka 
na I pietrze z balkonem. Okna PCV. Cena 85tyś.
5. Sprzedam. Okolice Patronackiej. II poziomowe,
3 pokojowe mieszkanie, stan idealny. 62M2
- cena 190tyś.
6. Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na parterze. Ogrzewanie co węglowe.
Okna PCV. 42M2 – cena 87tyś.
7. Sprzedam. Świebodzice okolice Rynku. 
2 pokojowe mieszkanie na parterze. Ogrzewanie
co węglowe, okna PCV. 51M2 – cena 99tyś.
8. Sprzedam. Świebodzice. Komfortowe 3
pokojowe mieszkanie na parterze. Kuchnia 
w zabudowie ze sprzętem AGD. 80m2 
– cena 240tyś.
9. Sprzedam. 3 pokojowe mieszkanie z ogródkiem
na ulicy Wałbrzyskiej. Ogrzewanie gazowe. Okna

PCV. 60M2 – cena 129tyś.
10. Sprzedam. 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze
na ulicy Strzeleckiej. Ogrzewanie gazowe. 
Okna PCV.  38M2 – cena 95tyś.
11. Sprzedam. 2 pokojowe mieszkanie 
(okolice Warszawianki) po kapitalnym remoncie.
Ogrzewanie gazowe. Okna PCV. 52M2
- cena 125tyś.
12. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Ładne 
3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV. 
51M2- cena 125 tys.
13. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Przestronne 
3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV. 
67M2 – cena 150tyś.
14. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na ul. Księcia Bolka. 51M2 
– cena 143tyś.
15. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
po remoncie na parterze. 51M2 – cena 159tyś.
16. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Komfortowe.
2 pokojowe mieszkanie na parterze. 48M2 
– cena 170tyś.
17. Sprzedam Dom w Świebodzicach. Stan
surowy zamknięty. Działka 230m2. Dom 118m2 
– cena 336tyś.
18. Sprzedam Dom wolnostojący w Dzierzkowie.
Działka 2200m2. Cena 160tyś.
19. Wynajmę. 2 pokojowe mieszkanie (okolice
Warszawianki). Ogrzewanie gazowe. Pralka.
Lodówka. 57M2 cena 700zł za m-c.
20. Wynajmę. 3 pokojowe mieszkanie z garażem
na ulicy 11 listopada.
58m2 – cena 1450zł za mc.
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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

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Miasta Świebodzice ponownie informuje, 

że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat,
wolny lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, 

usytuowany pod adresem :

Pow. użytkowa stawka czynszu za 1m2

Świebodzice,  ul. Zwycięstwa 14 15,58 m2 3,70 zł + 23% VAT

W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do Zarządu Miejskiego 
w Świebodzicach,  ul. Świdnicka 7.

Wnioski o najem  lokalu, należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 1. O zawarciu  umowy najmu
decydować będzie  data wpływu pierwszego wniosku. Dodatkowych informacji udziela Wydział  Gospodarki
Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 666 95 40.

Świebodzice, dnia 26.01.2015 r.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  na okres 21 dni 
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

w trybie  bezprzetargowym

Ulica Nazwa nieruchomości Nr działki gruntu obręb

Henryka Sienkiewicza l. mieszkalny 6 (22) 350/16 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami)  mogą złożyć stosowny wniosek 
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  na okres 21 dni 
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

w  trybie  bezprzetargowym

Nazwa nieruchomości Nr działki gruntu Obręb

nieruchomość niezabudowana 392/8 Śródmieście 3
nieruchomość niezabudowana 524/5 Pełcznica 2

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

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651) 
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w  Świebodzicach 

z  dnia 11.09.2008 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza I ustny przetarg  nieograniczony, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, 
niżej wymienionego lokalu użytkowego,  stanowiącego własność Gminy Świebodzice

Adres  lokalu Pow. użytkowa Stawka wywoławcza Wysokość wadium

Świebodzice
ul. Jana Mikulicza 12 46,60 m2 13,30 zł + 23%VAT 5.336,31 zł
(lokal użytkowy  przeznaczony na działalność  handlową)

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Świebodzicach - Rynek 1, w  dniu  04.03.2015 r  
o godz. 10.00 - sala posiedzeń,  pokój  Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal, składający się z sali sprzedażowej, zaplecza I, zaplecza II z wydzielonym  pomieszczeniem
W.C oraz korytarza, można oglądać w ciągu 3  dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00, 
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 5.336,31 zł  (słownie: pięć
tysięcy trzysta trzydzieści sześć 31/100).
Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15.00 na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są  do przedłożenia Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w  kasie Urzędu Miejskiego w  Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Nr 15 2030 0045  1110 0000 0229 7280.
5.  Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6.  Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu, wadium  zostaje  zwrócone  nie  później  niż w  ciągu 7 dni  od
zakończenia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego. 
8.  Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości  ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w  Świebodzicach - tel. 74 666 95 40.

Świebodzice, dnia  03.02.2015 r.

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651) 
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Świebodzice, na oddanie w najem na czas

nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

Adres lokalu Pow. użytkowa Stawka wywoławcza Wysokość wadium

Świebodzice
ul. Młynarska 2 64,90 m2 6,80 zł + 23%VAT 3.799,74 zł
(lokal użytkowy przeznaczony na działalność o charakterze usługowym)

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 04.03.2015 r o godz.
10.30 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 ( I piętro)
2. Powyższy lokal, składający się z dwóch pomieszczeń, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym
przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego
Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 3.799,74 zł (słownie: trzy
tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 74 /100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed
przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego. 
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666 95 40.

Świebodzice, dnia 03.02.2015 r.

OGŁOSZENIA 
DROBNE
�wynajmę halę magazynowo-
produkcyjną, pow. 600 m2, lokalizacja
Świebodzice-Ciernie. Woda, prąd, gaz,
inst. sanitarna, ogrzewanie. Obiekt
chroniony. Kontakt: 600 352 632
� zajmę się opieką nad dzieckiem 
lub osobą starszą, tel. 727 741 369
� sprzedam telewizor Panasonic 32 cale,
100 Hz, 100% sprawny, nigdy się nie
psuł, cena 300 zł, tel. 795 597 704
� sprzedam monitor Samsung, 19 cali,
stan idealny, cena 100 zł, tel. 795 597 704
� sprzedam dom w zabudowie
szeregowej w Świebodzicach, 155 m kw.
plus strych i budynek gospodarczy,
przydomowy ogródek rekreacyjny, 
cena do negocjacji, tel. 602 127 381
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Wynajmę lub sprzedam, w części lub całości,
hale, biura, obiekt produkcyjny - usługowy, 

Świebodzice, tel. 609726644

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie

Świebodzickiej

tel. 660 157 518
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