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Zaśpiewali
dla pięknych
pań

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Do tej pory znaliśmy ich tylko z wypowiedzi na sesjach
- o budżecie, podatkach czy innych, tego typu
poważnych sprawach. Aż tu nagle okazało się,
że potrafią śpiewać i to jak! Pokonując tremę i własne
niedoskonałości wokalne radni miejscy oraz burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zaśpiewali dla świebodziczanek
z okazji ich święta - czyli Dnia Kobiet.
A potem obdarowali je kwiatami.
Dostali gorące brawa, a panie były naprawdę
zadowolone z takiego „prezentu”.
Więcej str. 8.

zw. całodobowe kasyna, w których można grać na automatach, stały się niebezpiecznymi miejscami. W Świebodzicach doszło już do drugiego napadu rabunkowego na taki
lokal. Sprawcy obu są wciąż poszukiwani. Ostatnie zdarzenie miało miejsce 14 marca w punkcie w centrum miasta
około godziny 18:00, a więc w porze dość wczesnej, kiedy na
ulicach jest jeszcze wiele osób. Jednak sprawca napadu nie miał
skrupułów. Zaatakował obsługę i ukradł około 3 tys. zł.
- Mamy zarejestrowany obraz z monitoringu miejskiego, trwa
weryfikacja, niestety mężczyzna miał na głowie kaptur, który
skutecznie zasłania twarz - mówi Robert Brożyna, zastępca
komendanta świebodzickiej policji. - Prosimy wszystkich,
którzy mogliby pomóc w ustaleniu sprawcy o kontakt z naszą
jednostką pod nr tel. 74 856 33 40 lub telefon alarmowy 112.
Napad przebiegł błyskawicznie. Zakapturzony napastnik
wszedł do lokalu, kopnął drzwi, prowadzące na zaplecze,
zaatakował mężczyznę z obsługi, przewrócił na ziemię
i ściągnął bluzę, w której ten miał pieniądze z utargu.
To wskazuje, że sprawca mógł wcześniej przebywać
w kasynie i grać na automacie. Wtedy być może
zauważył, że pracownik trzyma przy sobie pieniądze. Policja sporządziła bardzo ogólny rysopis
sprawcy: wiek 25-30 lat, wzrost ok. 175 cm, krępej
budowy ciała. Ubrany był w jasnoszarą bluzę z kapturem.
Niestety, tylko tyle zapamiętał zaatakowany pracownik
lokalu, poza nim nikogo wtedy wewnątrz nie było.
Podobny napad - choć policja nie wiąże ze sobą obu
spraw - był w grudniu, na identyczny lokal, mieszczący się
przy jednym z placów. Napastnik wszedł do środka o 3:00
w nocy, sterroryzował obsługę przedmiotem przypominającym pistolet i również ukradł pieniądze z utargu. Do
dziś nie został zatrzymany.

Koniecznie
odwiedź
Targi!

rzed nami 3. edycja Świebodzickich Targów Przedsiębiorczości i Planowania Kariery.
Jeśli jesteś uczniem gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej
- koniecznie zarezerwuj czas
9 kwietnia.
Targi tradycyjnie odbędą się
w Miejskim Domu Kultury,
będzie można je odwiedzić
w godzinach 10:00-14:00. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentuje kilkadziesiąt szkół i uczelni
wyższych z regionu - m. in. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku Komenda
Powiatowa Policji w Świdnicy,
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Świebodzicach, Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy oraz
wiele innych placówek, w tym
szkoły ponadgimnazjalne w naszym mieście.
Organizatorami targów są:
Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz Powiatowy Urząd Pracy
Filia w Świebodzicach.
Serdecznie zapraszamy.
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Urzędnicy
skarbowi pomogą
wypełnić PIT-a.
Budowa
kanalizacji
w naszym mieście
- utrudnienia
na Jeleniogórskiej
i Mikulicza.
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Stypendia
od burmistrza
dla utalentowanych
sportowców.
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Przekaż 1%
podatku
dla potrzebujących.
Wieści
sportowe
- relacja z turnieju
Orlików i boisk
Victorii.

16

Najpiękniejsze
kartki
wielkanocne
wybrane.
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Witaminy kontra strzykawki
ym razem były pyszne i zdrowe jabłka zamiast cukierków. Azamiast sali MDK - nowoczesny krwiobus, który zaparkował pod ratuszem.
TMobilna
akcja poboru krwi - str. 12.
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INFORMATOR
 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/praca

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

OFERTY PRACY PUP W ŚWIDNICY
 ASYSTENTKA DZIAŁU SPRZEDAŻY
EKSPORTOWEJ 363 Beyster Sp. z o.o. Sp. K.
wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, bardzo
dobra znajomość języka angielskiego, minimum
2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
umiejętność obsługi komputera, mile widziana
znajomość języka francuskiego wsparcie działu
sprzedaży poprzez: przygotowywanie ofert,
wprowadzanie zamówień do systemu, logistykę
sprzedaży i reklamę 74 850 68 80
beyster@beyster.com.pl
 ŚLUSARZ/SPAWACZ 366 Kowalstwo
artystyczne Janusz Derek podstawowe uprawnienia
spawalnicze MIG/Mag, chęć do pracy spawanie
zawiasów do kontenerów 601 576 648
 ŚLUSARZ POMOCNIK 367 Kowalstwo
artystyczne Janusz Derek chęć do pracy!!! najlepiej
osoby młode dźwiganie ! gwintowanie, wiercenie
otworów, cięcie na pile, ręczne szlifowanie detali.
601 576 648
 KIEROWCA KAT. C 368 ZAKŁAD
BETONIARSKI Hurtownia Materiałów
Budowlanych "BETNER" prawo jazdy kat. C,
kurs na przewóz rzeczy (świadectwo kwalifikacji
zawodowej na przewóz rzeczy), badania
psychotechniczne, mile widziane uprawnienia
i HDS. wywóz materiałów budowlanych do
klientatransport betonu betonomieszarką.
693 822 321 betner@vp.pl
 KASJER 364 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Żarów wykształcenie średnie,
oświadczenie o niekaralności (KRK), minimum
3 lata doświadczenia na stanowisku kasjer,
umiejętność pracy w zespole, znajomość
środowiska Windows, mile widziana prowadzenie
kasy raportów kasowych, nanoszenie wyciągów
bankowych 74 858 06 10 zwikzarow@pro.onet.pl
 cyrkularz Kamieniarstwo, B. Rodzeń, C.
Swoboda mile widziane doświadczenie zawodowe
obsługa cyrkularki 609143602
 polernik Kamieniarstwo, B. Rodzeń, C.
Swoboda mile widziane doświadczenie zawodowe
obsługa polerki 609 143 602
 REFERENT KADROWO PŁACOWY 369
Żłobek Miejski Nr 1 wykształcenie średnie lub
wyższe ekonomiczne, doświadczenie 1 rok
(mile widziane w budżetówce), dobra znajomość
programów (Płatnik, kadrowo płacowy), znajomość
przepisów prawa pracy, kadrowych i ubezpieczeń
społecznych, pełna zdolność do czynności
prawnych, dokłądność, terminowość wykonywania
powierzonych zadań. Kompleksowa obsługa
kadrowo płacowa pracowników w tym:
prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej,
sporządzanie dokumentacji związanej ze
stosunkiem pracy, sporządzanie dokumentacji
do ZUS, GUS, PFRON, USD, 74 640 86 30
 Spawacz gazowy FŚw TRANSMETAL
Sp. z o.o. doświadczenie, uprawnienia spawanie
elementów metalowych 784 073 607, 728 479 183
 Hydraulik FŚw TRANSMETAL Sp. z o.o.
doświadczenie montaż instalacjihydraulicznych
784 073 607, 728 479 183
 bufetowa Zajazd "U EMILA", Strzegom
wydawanie posiłków 501 313 211
 PRACOWNIK MAGAZYNU 357 Randstad
Polska Sp. z o.o. CHĘĆ DO PRACY pakowanie
towaru, układanie paczek, umieszczanie oznaczeń
na paczkach 605 133 035
aleksandra.wszolek@randstad.pl
 UKŁADACZ/WSADOWY MATERIAŁÓW
OGNIOTRWAŁYCH 355 Polska Ceramika
Ogniotrwała "Żarów"S.A. wykształcenie
zawodowe, doświadczenie przy załadunku
i rozładunku wozów piecowych, duże
zaangażowanie, motywacja do pracy,
dyspozycyjność, rozsortowanie i załadunek wozów
piecowych, układanie wyrobów na paletach,
kontrola jakościowa wizualna wyrobu w trakcie
załadunku i 0000 rekrutacja@pco.pl
 OPERATOR URZĄDZEŃ KRUSZĄCO
MIELĄCYCH 356 Polska Ceramika Ogniotrwała
"Żarów"S.A. wykształcenie zawodowe,
uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej
z poziomu kabiny mile widziane, uprawnienia
do obsługi wózków widłowych mile widziane,
dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie
w wykonywane zadania Dobór surowców
do procesu produkcjiObsługa i konserwacja
urządzeń kusząco mielącychBieżąca konserwacja
i dbałość o prawidłową eksploatację obsługiwanych
urządzeńRejestracja danych w systemie
komputerowym, rekrutacja@pco.pl
 osoba do krojenia chleba FŚw PPHU Kłos
G.H.Zawadzcy SC Świdnica krojenie i składanie
chleba 608 689 997
 KIEROWCA/ KONWOJENT 359 Hurtownia
Piast Sp. z o.o. Świdnica wykształcenie zawodowe,
prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C, mile
widziane doświadczeniewe wskazanymzawodzie,
dyspozycyjność, niekaralność, uczciwość.
realizacja zamówień ( rozwożenie alkoholu),
pobieranie należności. 74 853 00 16

 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 360
EUROTIME HANDEL HURTOWY
Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B
(czynne minimum 2 lata); doświadczenie w handlu
(minimum 2 lata); łatwość nawiązywania
kontaktów handlowych; dobra organizacja i kultura
pracy, komunikatywność, dyspozycyjność,
kreatywność, uczciwość. Obsługa klientów na
terenie Dolnego Śląska w zakresie sprzedaży
hurtowej; pozyskiwanie nowych klientów.
eurotime@o2.pl
 osoba do obsługi oprogramowania do
zarządzania produkcją SKAMET A Kamieniarstwo
Alfreda Cybuch orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności obsługa oprogramowania
do zarządzania produkcją 748550226
 STOLARZ 362 GEISSER SP. Z O. O.
wykształcenie średnie, doświadczenie w zawodzie,
podstawowa znajomość rysunku technicznego,
umiejętnośćprecyzyjnego wycinania i łączenia
elementów drewnianych. przygotowanie materiału
do obróbki, wykonanie elementów drewnianych na
podstawie rysunku technicznego, konserwowanie
drewna, obsługa narzędzi ręcznych i obrabiarek,
montażelementów drewnianych, prace
wykończeniowe. 74 854 03 05 info@geisser.pl
 Kierowca samochodu ciężarowego FŚw
JOANNA TRANS Babiarz Joanna prawo jazdy
kat. C + E, kurs przewozu rzeczy, doświadczenie
przewóz towaru 794 900 836, 535 550 516
 OPERATOR MASZYN DO OBRÓBKI
SKRAWANIEM 362 AKS Precision Ball Polska
Sp.z o.o. Żarów wykształcenie techniczne
zawodowe lub średnie, umiejętność wykonywania
prac ślusarskich i tokarskich, minimum 1 rok
doświadczenia zawodowego, umiejętność pracy
w zespole. obsługa maszyn sterowanych
numerycznie, obsługa maszyn tokarskich,
konserwacja i regeneracja maszyn i urządzeń 0000
i.nosal@aksball.com.pl
 SPECJALISTA DS. RYNKU HURTOWEGO
1/2 etatu 345 MONIKA GODLEWSKA HIGHER
wykształcenie średnie, mile widziana znajomość
języka angielskiego, niemieckiego w stopniu
komunikatywnym, umiejętność pracy w zespole,
dobra znajomość obsługi komputera, mile widziana
znajomość branżynarzędziowej i rynku polskiego
(branża budowlana, narzędziowa, ogrodnicza),
możliwość zatrudnienia osoby uczącej
pozyskiwanie klientów hurtowych (sklepy,
hurtownie) na terenie całej Polski z
wykorzystaniemnarzędzi internetu, utrzymywanie
kontaktów mailowych, telefonicznych z klientami,
obsługa zamówień (faktury, dokumenty WZ),
rozwijanie współpracy z pozyskanymi klientami
krajowymi i zagranicznymi 74 857 03 39
biuro@drabiny.info
 RECEPCJONISTA HOTELOWY 346 Centrum
Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska
Sp.Jawna wykształcenie minimum średnie,
stażpracy minimum 2 3 lata, aktualna książeczka
zdrowia, biegła znajomość języka angielskiego,
niemieckiego (minimum jeden język). umiejętność
obsługi klienta, obsługa recepcji, prowadzenie
obsługi elektronicznychsystemów rejestracji,
rozliczanie finansowe pobyty gości hotelowych,
wystawianie faktur, obsługa urządzeń biurowych,
508 223 956 baranska@sirbud.pl lub
hotel_maria@op.pl
 Kamieniarz Zakład Kamieniarski W. Trybuszek
obsługa automatu polerskiego oraz linki obsługa
automatu polerskiego, obsługa linki 697966530
 POMOC KUCHENNA 347 Centrum
Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska
Sp.Jawna wykształcenie minimum podstawowe,
stażpracy minimum 2 lata, aktualna książeczka
zdrowia zmywanie naczyń, obsługa narzędzi i
urządzeń kuchennych, wstępna obróbka artykułów
spożywczych (mięs, warzyw), przygotowywanie
posiłków, porcjowanie, gotowanie, utrzymywanie
porządku na stanowisku pracy 508 223 956
baranska@sirbud.pl lub hotel_maria@op.pl
 KELNER 348 Centrum Budowlane SIRBUD
Daniel Sip, Dorota Barańska Sp.Jawna
wykształcenie minimum podstawowe, stażpracy
minimum 2 3 lata, aktualna książeczka zdrowia,
dobra znajomość języka angielskiego,
niemieckiego (minimum jeden język)
umiejętnośćobsługi klienta, przygotowywanie sali
do obsługi gości, nakrywanie stołów, dbanie
o dekoracje i estetykę sali, umiejętność obsługi
urządzeńdo elektronicznego przyjmowania
zamówień i inkasowanianależności 508 223 956
baranska@sirbud.pl lub hotel_maria@op.pl
 POKOJOWA/Y 349 Centrum Budowlane
SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska Sp.Jawna
wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy
minimum 2 3 lata, aktualna książeczka utrzymanie
czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
dbałość o ład i porządek, wymiana pościeli 508 223
956 baranska@sirbud.pl lub hotel_maria@op.pl
 KUCHARZ 350 Centrum Budowlane SIRBUD
Daniel Sip, Dorota Barańska Sp.Jawna
wykształcenie zawodowe kucharz, staż pracy
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minimum 3 lata, aktualna książeczka zdrowia,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
niemieckiego (minimum jeden język). gotowanie
potraw, smażenie, pieczenie, posługiwaniesię
narzędziamii maszynami w kuchni, obróbka
wstępna surowców 508 223 956
baranska@sirbud.pl lub hotel_maria@op.pl
 Górnik skalnik WEKOM II Kopalnia Granitu
Kostrza Sp. z o.o. doświadczenie wydobywanie
bloków 74 855 53 05
 ELEKTROMECHANIK 352 Polska Ceramika
Ogniotrwała "Żarów"S.A. wykształcenie min.
zawodowe mile widziane średnie o kierunku:
elektromechanik, elektryk, ślusarz mechanik,
doświadczenie zawodowe 2 3 lata na podobnym
stanowisku, wiedza z zakresu mechaniki i
elektrotechniki, umiejętnośćczytania schematów
elektrycznych, mile widziane uprawnienia SEP E
do 1 kV, do obsługi wózków widłowych i suwnic,
umiejętność rozwiązywania problemów, dobra
organizacja pracy, dyspozycyjność,
odpowiedzialność. nadzór nad rozdzielniami
wydziałowymi, szafami z aparaturą stycznikowo
przekaźnikową, punktami sterowniczymi,
napędami elektrycznymi,zapewnienie
bezpiecznego, bezawaryjnego i ekonomicznego
ruchu urzadzeń i instalacji,usuwanie usterek
i uszkodzeń występującychpodczas pracy
urządzeń,dążenie do optymalnego wykorzystania
parku maszynowego w oparciu o zaplanowaną
produkcję oraz zapewnienie płynnego toku
produkcyjnego 00 rekrutacja@pco.pl
 FORMIERZ MASZYNOWY 353 Polska
Ceramika Ogniotrwała "Żarów"S.A. wykształcenie
minimum zawodowe, mile widziane doświadczenie
przy obsłudze pras, mile widziane uprawnienia
na wózek widłowy, duże zaangażowanie
i motywacjado pracy, dyspozycyjność,
odpowiedzialność. Obsługa i konserwacja pras
w tym zakładanie i zdejmowanie oprzyrządowania,
dokonywanie wpisów w istniejącej dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej, dokonywanie
drobnych remontów pras, formowanie wyrobów
zgodnych z wymaganą jakością i wydajnością,
wykonywanie wymaganych czynności kontrolno
pomiarowych, dbałość o wykorzystanie masy
formierskiej do produkcji jedynie dobrych
wyrobów, opisywanie palet z wyrobami w sposób
pozwalający na identyfikację wyrobu i prawidłowe
rozliczenie produkcji, układanie od
formowanychwyrobów na paletach w taki sposób,
aby były one zabezpieczone. 0 rekrutacja@pco.pl
 ŚLUSARZ REMONTOWY UTRZYMANIA
RUCHU 354 Polska Ceramika Ogniotrwała
"Żarów"S.A. wykształcenie minimum zawodowe
(ślusarz mechanik), doświadczenie zawodowe
2, 3 lata na stanowisku ślusarza remontowego,
znajomość zagadnień z zakresu: mechaniki,
zapewnienie bezpiecznego, bezawaryjnego
i ekonomicznego ruchu powierzonych maszyn,
urządzeń, instalacji i ich zamontowania,
wykonywanie bieżących oraz planowanych prac
konserwacyjnych 0000 rekrutacja@pco.pl
 cyrkularz KAMIENIARSTWO EXSPORT
IMPORT Józef Czyczerski doświadczenie obsługa
cyrkularki 603 883 719
 kamieniarz obróbki ręcznej
KAMIENIARSTWO EXSPORT IMPORT Józef
Czyczerski doświadczenie obsługa boczkarki
603 883 719
 SAMODZIELNY REFERENT
DS.FINANSOWYCH 343 Szkoła Podstawowa
Nr 4 im. H.Sienkiewicza Świdnica wykształcenie
co najmniej średnie ekonomiczne; staż pracy:
co najmniej 2 lata na stanowisku finansowym
o wymaganiach: obsługa programów: płatnik, płace
Optimum/Vulcan ( lub podobny), praktyczna
znajomość programu EXEL, znajomość
przepisów:płacowych nauczycielii pracowników
samorządowych, świadczeń pieniężnych

i ubezpieczeń społecznych w razie choroby
i macierzyństwa, podlegania ubezpieczeniom
społecznym i zdrowotnym, ustalania podstawy
wymiaru oraz dokumentacja płacowa
pracowników, listy płac i nagród oraz zasiłków
i odpraw, kartoteki płac wszystkich pracowników
szkoły, prowadzenie ewidencji wypłat,
sporządzanie wymaganych rozliczeń i sprawozdań
dotyczącychspraw finansowych szkoły
i pracowników,regulacje wynagradzania
pracowników w oparciu o tabele płac i decyzje
dyrektora szkoły, sporządzanie deklaracji
dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne
i rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia
i fundusz pracy; znajomość przepisów
podatkowych dot. podatków dochodowych od oób
fizycznych. indywidualne, zaliczek na podatek
dochodowy, podatki pracowników oraz roczne
deklaracje.
 pilarz KLUCZBUD Mirosław Smolorz cięcie
elementów granitowych 748557912
 KURIER 344 Firma Usługowa Tadeusz
Ciaszczyk prawo jazdy kat.B, niekaralność,
dobra organizacja czasu pracy doręczanie poczty
na terenie powiatu świdnickiego 604 254 714
 pracownik biurowy sprzedawca F.H.U MIMIS,
Tomasz Błaszkiewicz komunikatywność
prowadzenie biura, sprzedaż wyrobów granitowych
501 847 662
 Kierowca montażysta F.H.U MIMIS, Tomasz
Błaszkiewicz dyspozycyjność kierowca samochodu
dostawczego, montaż nagrobków 501 847 662
 Kierowca kat. B FŚw PROSAB AG ANNA
PIETRUSIEWICZ mile widziane doświadczenie
rozwożenie towaru po Unii Europejskiej 793 105
526 prosab01@wp.pl
 OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH 340 "PRO
VOBIS"DARIUSZ WÓJTOWICZ doświadczenie
w opiece nad osobami starszymi,
znajomośćjerzykaniemieckiego w stopniu
komunikatywnym prowadzenie gospodarstwa
domowego, opieka nad osobami starszymi 74 831
90 55 provobis@gmail.com
 SPRZĄTACZKA 4/7 341 Przedsiębiorstwo
Usługowo Porządkowe CLEAN Agnieszka Wilk
chęć do pracy, sumienność, dyspozycyjność,
doświadczenie, dokładność w sprzątaniu, brak
nałogów, brak p/wskazań do pracy na wysokości,
Sprzątanie klatek schodowych, mycie okien,
zamiatanie,chodników, placów, mycie lamperii,
balustrad,grabienie liści. 880 854 922
 Ślusarz METICAM STONE, Rafał Kulbida
doświadczeniemile widziane prace ślusarskie
791 225 295
 operator łupiarki P.P.H.U GRANIT POL,
Arkadiusz Żmijewski doświadczenie obsługa
łupiarki 504 079 784
 Stolarz meblowy i monter mebli kuchennych
FŚw AWER S.C. Piotr Blinstrub &Katarzyna
Blinstrub prawo jazdy kat. B produkcja i montaż
mebli kuchennych z płyty 74 854 04 86, 602 44 78
55 awer@awer.pl
 Stolarz mebli kuchennych z doświadczeniem
FŚw AWER S.C. Piotr Blinstrub &Katarzyna
Blinstrub produkcja i montaż mebli kuchennych
z płyty 74 854 04 86, 602 44 78 55 awer@awer.pl
 Kierowca samochodu kat C FŚw "LUK
TRANS"ŁUKASZ URBANIAK mile widziane
doświadczenie w transporcie międzynarodowym,
zaświadczenie o niekaralności, dobra znajomość
języka niemieckiego ewentualnie angielskiego,
dyspozycyjność przewóz towarów po Unii
Europejskiej 0000 lukktrans@gmail.com
 pracownik działu handlowego GRANIT Dariusz
PylakSp. z o.o. Strzegom Al. Woj.Polskiego 47
orzeczenie o niepełnosprawności pozyskiwanie
nowych kontrahentów, fakturowanie, logistyka
601 97 14 37

NAPISZ
komisarzlew@swiebodzice.pl

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Jeleniogórska w trakcie,
Mikulicza za chwilę
wieści z miasta
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Budowa kanalizacji w mieście - kolejne ulice mają sieć

R

ozpoczyna się kolejny
etap budowy kanalizacji sanitarnej w naszym
mieście. Niebawem ekipy pojawią się na ulicy Mikulicza. Tymczasem korzystając
z pięknej pogody wykonawca
odcinka na Jeleniogórskiej prowadzi roboty przysłowiową pełną parą.
Do końca marca mają się
zakończyć prace po prawej stronie jezdni - patrząc w kierunku
wylotu z miasta, od kwietnia
wykonawca zacznie je prowadzić po drugiej stronie chodnika.
Na Jeleniogórskiej występują już
spore utrudnienia w ruchu, natomiast trzeba się przygotowywać
na większe niedogodności w momencie, gdy ekipy zaczną prace
ziemne w jezdni.
Termin zakończenia robót
przewidziano na koniec czerwca.
W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace na ul. Mikulicza. Właśnie rozstrzygnięto prze-

targ, będzie je wykonywać firma
Stańczyk.
Będzie to ostatni element dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
wałbrzyskiej - Świebodzice” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
- Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowania na realizację zadania ze środków unijnych
za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kwota dofinansowania to 85%
wartości inwestycji - przypomina burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To bardzo istotne
wsparcie, dzięki temu uda się
skanalizować kolejną dużą część
miasta.
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obsza-

rze ulicy Łącznej, Ofiar Oświęcimskich, Sikorskiego (to zadanie zostało wykonane w 2014
roku), a także budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.
Jeleniogórskiej i kanalizacji sanitarnej na ul. Mikulicza. Projekt
jest realizowany w latach 20142015.
Znamy na razie wartość
pierwszego etapu czyli budowy
sieci sanitarnej w obrębie ulic
Of. Oświęcimskich, Łącznej,
Sikorskiego - to 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 1,2 mln zł.
Na początku roku zakończyła
się także budowa kanalizacji
sanitarnej na ul. M. C. Skłodowskiej, a dosłownie kilka dni temu
nastąpił odbiór prac na ul.
Chmielnej. To zadanie gmina
wykonała w ramach własnych
środków, koszty będą znane po
zestawieniu wszystkich faktur.
W tym roku budowa kanalizacji rozpocznie się także na kilku
odcinkach Cierni.

Na Jeleniogórskiej utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca

Jak dobrze wybrać pracę za granicą?

S

potkanie warsztatowe, poświęcone bezpiecznemu
poszukiwaniu pracy za granicą, odbyło się w czwartek,
5 marca w Miejskim Domu
Kultury. Organizatorem spotkania
były: EURES, Powiatowy Urząd
Pracy Filia w Świebodzicach,
Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. W spotkaniu wzięło udział
ponad 30 osób, a wiedza, którą
zdobyły, z pewnością przyda się w
trakcie poszukiwań za-trudnienia.
Obecnie na rynku jest bardzo
wiele ofert dotyczących wyjazdów za granicę, czasami jednak
nie są one do końca uczciwe,
dlatego specjalistki z EURES

oraz doradcy z PUP starali się
przekazać najważniejsze zasady,
dotyczące wyboru takich ofert.

Przyłącz się do kanalizacji
rzypominamy o obowiązku przyłączenia
swojej posesji do ogólnomiejskiej kanaliP
zacji. Miasto oferuje wsparcie finansowe do
wysokości połowy kosztów przyłącza.
Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że nieruchomości powinny być podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Koszty
budowy przyłączy do sieci komunalnej
ponosi właściciel nieruchomości, co
wynika z kolei z ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Rada Miejska Świebodzic przyjęła
uchwałę, która umożliwia mieszkańcom
miasta otrzymanie dofinansowania na wykonanie przyłącza do miejskiej kanalizacji.
Warunkiem otrzymania dotacji jest bezwzględna likwidacja szamba bezodpływowego oraz wykonanie przyłącza do istniejącej kanalizacji ogólnomiejskiej.

Czym się kierować, jak sprawdzić umowę, jakie dokumenty
należy skompletować - to naj-

Dotacja celowa może być udzielona
w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, jednak nie może przekroczyć kwoty 3 tys. zł.
Oferta skierowana jest
zarówno do wspólnot mieszkaniowych jak i odbiorców indywidualnych.
- Mam nadzieję, że ta
pomoc finansowa odciąży
trochę domowy budżet bo
zdaję sobie sprawę, że dla
wielu rodzin będzie to spory
wysiłek finansowy - komentuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Jednak trzeba
pamiętać, że sieć kanalizacyjna została
wykonana po to, by osiągnąć pewien efekt
ekologiczny związany z ochroną środowiska. Dlatego każdy podmiot ma obowiązek
przyłączenia się do sieci.

fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

ważniejsze zagadnienia, poruszane na warsztatach.
Uczestników odwiedził burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Bardzo się cieszę, że Państwo skorzystali z naszego zaproszenia, mam nadzieję, że
informacje okażą się użyteczne
i życzę powodzenia w owocnym
poszukiwaniu pracy - powiedział do uczestników burmistrz.
Najczęstszymi ofertami pracy
w UE są zajęcia związane
z opieką nad osobami starszymi
lub dziećmi. W takich przypadkach wymagana jest choć minimalna znajomość języka obcego.
I

Ostateczny termin przyłączenia się do
sieci mija w 2016 roku.
- Bardzo zachęcam, szczególnie mieszkańców Cierni, do wykonywania przyłączy,
to konieczne, by spełnić wymogi ustawowe,
a przede wszystkim by dbać
o ochronę środowiska naszego
miasta - mówi Jerzy Kirklo, Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Świebodzicach.
- W dodatku są dotacje od samorządu, więc tym bardziej trzeba
z tego skorzystać. Wprawdzie termin mija
w połowie przyszłego roku, ale trzeba
pamiętać, że formalności trwają prawie
3 miesiące.
W 2014 roku z takich dotacji skorzystały
22 osoby na łączną kwotę 47,3 tys. zł.
I

e-PIT nie taki straszny
Rozmowa z GENOWEFĄ SARAPATĄ, Zastępcą Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Świdnicy
G Pani naczelnik, na czym będzie polegać Państwa pomoc

w wypełnieniu PIT-a? Mam na myśli akcję zaplanowaną
na 15 kwietnia w naszym magistracie.
Genowefa Sarapata: - Chcemy na miejscu pomóc wszystkim
chętnym w wypełnieniu elektornicznej deklaracji podatkowej.
Przyjedziemy z laptopem i krok po kroku nasi pracownicy pokażą, jak to zrobić.
G Dlaczego warto wypełnić e-PIT-a?
- To naprawdę wygodniejszy i szybszy sposób na rozliczenie
się z fiskusem, dla obydwu stron. Podatnik wypełnia deklarację
w specjalnym systemie, klika i to w zasadzie wszystko. My
zamiast stosu papierów mamy elektroniczny dokument, zatem
szybciej wprowadzamy go do naszego systemu i szybciej rozliczamy np. ewentualne zwroty podatku.
G Czy wypełnienie elektronicznej deklaracji jest trudne?
- Zapewniam, że nie ma z tym problemu, także wtedy, gdy
korzystamy z ulg. Wystarczy wejść na stronę internetową
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, zakładka Portal podatkowy - tam pobierzemy specjalną wtyczkę, która pozwoli nam na
wypełnienie deklaracji podatkowej za 2014 rok. Znajdziemy tam
także niezbędne wskazówki i formularze PIT-ów.
G Co należy ze sobą zabrać, wybierając się 15 kwietnia
na spotkanie z urzędnikami skarbówki?
- Należy zabrać ze
sobą dowód osobisty,
wszystkie informacje
o dochodach za 2014
rok otrzymane od płatnika/pracodawcy (PIT11, PIT-8C, PIT-40A/
11A z ZUS-u), poprzednie rozliczenie PIT za
2013 rok lub informacja
o kwocie przychodu
wykazanego w zeznaniu rocznym za rok
2013.
G A jeśli ktoś przyniesie
tradycyjny, papierowy
dokument?
- Oczywiście tu również pomożemy w wypełnieniu deklaracji.
I

Można wędkować
w Dobromierzu
4

wieści z miasta

piątek, 20 III 2015

Z

biornik Dobromierz został udostępniony dla
wędkarzy. Polski Związek Wędkarski Koło
Świebodzice udostępnia zezwolenia na połów amatorski ryb.
Koniec z fikcją, bo wędkarze
byli tu obecni regularnie.
Amatorski połów ryb odbywa
się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb, uchwalonym
przez Zarząd Główny Polskiego
Związku Wędkarskiego. Odstępstwa od zasad przewidzianych
w w/w regulaminie określają
szczegółowe zapisy, przedstawione poniżej:
Połów ryb dozwolony jest
wyłącznie na 1 wędkę z wykorzystaniem przynęt naturalnych
roślinnych lub zwierzęcych
(metoda spławikowa lub gruntowa) oraz sztuczna (spinning,
mucha).

Na zbiorniku Dobromierz
obowiązuje wędkowanie jedynie
w porze dziennej (godzina przed
wschodem i godzina po zachodzie słońca), od 1 marca do 31
października 2015 roku.
Jakie skutki oficjalne i legalne
wędkowanie będzie miało dla
odbiorców wody pitnej ze zbiornika? Zapytaliśmy o to Piotra
Zalewskiego, Prezesa Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach. Okazuje się,
że ZWiK zgodził się na kontrolowane udostępnienie wędkarzom akwenu właśnie po to, by
wyeliminować negatywne zjawiska.
- Wydanych będzie 500
zezwoleń obejmujących 7 dni,
a teren do wędkowania będzie
wyznaczony tak, by nie odbywało się to w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody - wyjaśnia
Piotr Zalewski, prezes ZWiK.

M

leszcza”, artysta, poza karierą
muzyczną, zajmuje się również
profilaktyką uzależnień, prowadząc spotkania w placówkach
oświatowych. Piątkowa wizyta
w sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 to jego
drugi raz w Świebodzicach.
Wcześniej, w grudniu roku 2013
przeprowadził prelekcją dla młodzieży w Miejskim Domu Kultury.
- Przez 15 lat byłem uzależniony od nikotyny. Ktoś może
powiedzieć - papierosy, też mi

- Z możliwości wędkowania
będą korzystać głównie członkowie PZW, więc mamy nadzieję,
że będzie się to obecnie odbywało w cywilizowanych warunkach. Pozyskane z tego tytułu
fundusze będą przeznaczone na
poprawę jakości wody.
Najważniejsze zasady wędkowania w Dobromierzu:
 połów ze środków pływających jest zabroniony.
 zabrania się wędkowania
spod lodu.
 zabrania się używania
jakichkolwiek zanęt.
 wymiar ochronny okonia
wynosi 23 cm i limit 5 szt./doba.
 wymiar ochronny dla sandacza to 50 cm górny 70 cm.
 zabrania się palenia ognisk.
 brak wpisu w rejestrze
powoduje zabranie zezwolenia,
a kolejne zezwolenie należy
wykupić.

 wędkowanie możliwe jest
wyłącznie na odcinku od Ślizgu
do Zatoki Pietrzyków.
 po wykorzystaniu limitu
dni wędkowania (jedno zezwolenie 7 dni) można ponownie
- po zdaniu rejestru - wykupić
kolejne zezwolenie.
Posiadacza zezwolenia obowiązuje prowadzenie rejestru,
który otrzyma wraz z zezwoleniem.

acie prawo do zdrowia,
macie prawo, by inni
wasze zdrowie szanowali
mówił do świebodzickiej młodzieży Gabriel Fleszar. Znany
artysta, autor muzycznych hitów,
spotkał się w piątek, 13 marca, z
uczniami szkół podstawowych i
gimnazjów na spotkaniu profilaktycznych pn. „Wol-ności
oddać nie umiem”.
Znany przede wszystkim
z przeboju „Kroplą deszczu”
oraz z roli w filmie „Sezon na

FOT. TOMASZ MERCHUT

Smutne życie z nałogami

nałóg. Tymczasem rocznie
w Polsce umiera od 75 do 100
tysięcy osób, których zgon jest
efektem palenia - zwrócił się do
zebranej na sali młodzieży artysta. - Pytani o to, dlaczego ulegają uzależnieniom, niektórzy ludzie odpowiadają - „a co mi
w życiu zostało”. Smutnym
musi być więc życie, w którym
jedyną przyjemnością jest przybliżanie jego końca.
W opowieści Fleszara nie
zabrakło również odniesień do
historii jego znajomych i ich
doświadczeń z uzależnieniami

- od alkoholu, narkotyków,
a także uzależnień emocjonalnych. Sugestywny sposób przekazu i prosta narracja robiły wrażenie na zgromadzonych uczniach, biorących udział w prelekcji.
Program został sfinansowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków przeznaczonych
na profilaktykę w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2015.

Serdeczne podziękowania

Naszemu Koledze

za udział w ostatnim pożegnaniu

Marcinowi Cichoniowi

Mojego Taty
dla Pracowników i Zarządu firmy Cast

szczere wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca
składa
Marcin Cichoń

składają
Zarząd i Pracownicy firmy Cast
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Prace społecznie
użyteczne
d 9 lutego 15 osób z terenu
Świebodzic (8 kobiet i 7
O
mężczyzn) wykonuje prace spo-

łecznie użyteczne. Prace uruchomił Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach i realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Jako instrument aktywizacji
zawodowej przeznaczone są dla
osób bezrobotnych, pozbawionych prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
Rolą prac społecznie użytecznych jest pomoc osobom
znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
w tym szczególnie osobom
długotrwale bezrobotnym nieposiadającym adekwatna do
potrzeb współczesnego rynku
pracy kwalifikacji i umiejętno-

ści oraz osobom w wieku nieatrakcyjnym na rynku pracy.
Zatrudnieni w ten sposób
świebodziczanie zajmują się
pracami porządkowymi, kobiety przede wszystkim
w obiektach w OSiR sp. z o. o.,
mężczyźni - zależnie od potrzeb, wykonują prace na rzecz
miasta w ZGK sp. z o.o. lub
w OPS.
Prace społecznie użyteczne
realizowane są w Gminie od
2011 roku, a ich organizacja,
przebieg i finansowanie przebiega zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą
Świdnickim.
Prace potrwają do końca
listopada. Łączny koszt zatrudnienia bezrobotnych to 47
385,00 zł z czego 28 431,00 zł
to refundacja z Funduszu
Pracy.


Podwórko NIVEA

Od kwietnia możemy głosować w konkursie „Podwórko
NIVEA”. Świebodzice biorą udział w plebiscycie, jest szansa na
plac zabaw. 1 kwietnia rusza głosowanie w internecie, którego
efektem będzie wybranie 40 lokalizacji, w których powstanie
wyjątkowy plac zabaw, ufundowany przez producenta kosmetyków.
Świebodzice zgłosiły do udziału w konkursie podwórko przy
ul. Środkowej. Głosowanie potrwa dwa miesiące - kwiecień
i maj, a te podwórka, które zdobędą największą liczbę głosów,
zostaną wybudowane jeszcze w tym roku.
Już dziś zapraszamy do głosowania na ul. Środkową, przypominamy, że będzie to można robić od 1 kwietnia, wystarczy wejść
na stronę www.nivea.pl/podworko. Można się już zapisać do
newslettera, aby otrzymać przypomnienie jak tylko rozpocznie
się głosowanie.

§ POD PARAGRAFEM

Internetowy oszust

24-letni świebodziczanin został zatrzymany pod zarzutem
oszukiwania osób na portalu allegro.pl
- Mężczyzna oferował za pośrednictwem portalu najnowszego
iPhona - wyjaśnia Robert Brożyna, zastępca Komendanta
Policji w Świebodzicach. - Szkopuł w tym, że żadnego telefonu
nie posiadał.
Na portalu zamieszczone zostały zdjęcia sprzętu i atrakcyjna
cena. Skusiło się na nią ponad 20 osób, które wpłaciły
Sebastianowi K. pieniądze. Łącznie uzbierało się tego blisko
50 tys. zł.
Zaalarmowani o procederze policjanci szybko dotarli do nieuczciwego sprzedawcy. 24-latek został zatrzymany i przesłuchany 12 marca. Jest znany policji. Sprawa ma charakter rozwojowy, najprawdopodobniej w oszustwie brały udział jeszcze inne
osoby.

Dlaczego szedł środkiem jezdni?

9 marca 2015 roku na drodze K-35 doszło do tragicznego
wypadku drogowego w którym śmierć na miejscu poniósł
67-letni mężczyzna. Ze ustaleń wynika , że pieszy poruszał się
środkiem lewego pasa drogi i został potrącony przez autobus,
a następnie odrzucony na przeciwny pasa ruchu, gdzie został
uderzony przez prawidłowo jadący w przeciwnym kierunku
samochód marki Hyundai. W wyniku potrącenia pieszy poniósł
śmierć na miejscu zdarzenia. Jak wynika z ustaleń policjantów
pieszy nie posiadał elementów odblaskowych.

Piękni, młodzi,
kochający sport
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata

sław Stankiewicz, zajmujący
się piłką ręczną.
- Bardzo Państwu dziękuję za
wspaniałe wyniki, dzięki którym
o Świebodzicach jest głośno
w świecie sportowym, to efekty
waszej ciężkiej pracy i wytrwałości. Jestem pełen uznania no
i cieszy fakt, że tak wiele młodych osób wybiera właśnie drogę sportową jako formę aktywności czy rozwijania swojej pasji
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Trenerzy i jeden z zawodników otrzymali jednorazowe
nagrody, a pozostali zawodnicy
stypendia sportowe. Gratyfikacje wyniosły od 300 do 500 zł.
Stypendia obejmują okres
dwóch lub trzech miesięcy.
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem. Gratulujemy
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

M

łodzi sportowcy i ich
trenerzy zostali uhonorowani przez burmistrza Bogdana
Kożuchowicza nagrodami i stypendiami za osiągnięcia sportowe w 2014 roku.

Kilkanaście osób - dziewczęta trenujące piłkę ręczną
w Miejskim Klubie Sportowym Victoria Świebodzice,
a także zawodnicy KO GYM
Świebodzice spotkali się z burmistrzem w środę, 11 marca.

Brawo, Weroniko!

O

d wielu już lat młodzież z LO
w Świebodzicach chętnie
bierze udział w Ogólnopolskim
Konkursie
Polonistycznym
,,Z poprawną polszczyzną na co
dzień’’. Ma on na celu popularyzację kultury poprawności językowej oraz doskonali umiejętność
posługiwania się dobrą polszczyzną. Konkurs składa się z trzech
etapów: szkolny, okręgowy i centralny. W tym roku szkolnym 22
uczniów z naszego liceum zmagało się z polonistycznymi pułapkami i rozwiązywało językowe
dylematy. Do drugiego etapu,
a następnie trzeciego etapu, czyli
finału, zakwalifikowała się uczennica - Weronika Stolarczyk
z kl. III a profil humanistyczny.
Bardzo trudno jest się zakwalifikować do etapu centralnego, gdyż
wymagane jest aż 95% poprawnych odpowiedzi w pracy napisanej w drugim etapie. A Weronice
się udało! Prawdziwa z niej purystka językowa. Organizatorzy
jeszcze nie podali terminu etapu
centralnego.

Wśród nich byli także trenerzy, dzięki którym młodzi
zawodnicy mają tak dobre
wyniki: to Mariusz Cieśliński, pod okiem którego odbywają się treningi sztuk walki
oraz Marek Gąsior i Bogu-

M

„Złota Rączka”
remonty

wszelkie naprawy
inne prace

ZADZWOŃ W POTRZEBIE!
TEL. 781 381 890

G Mateusz Jacykowski - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego
G „MOS” Wrocław (piłka
ręczna)

I Stypendia sportowe
G Julia Cichomska - zawodniczka sekcji piłki ręcznej MKS
„Victoria” Świebodzice
G zawodniczki sekcji piłki
ręcznej MKS „Victoria” Świebodzice
Joanna Szczerba
Hanna Pawiłojć
Marta Grzybek
Monika Węgrzyn
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Natalia Obrycka
Katarzyna Jamrozińska
zawodnicy Klubu Sportów
Walki K.O.GYM Świebodzice
Katarzyna Jeziorska
Mateusz Mickiewicz
Kacper Kazek
Bartosz Batra
Jarosław Zawodni
Grzegorz Ciosek
Artur Gabryelski
Jakub Szymczak
Miłosz Bochenek
Arkadiusz Osienienko
oraz zawodniczka MKS Zagłębie Lubin - piłka ręczna
Dominika Daszkiewicz
I

I Nagrody
G Marek Gąsior - trener piłki
ręcznej MKS „Victoria” Świebodzice
G Bogusław Stankiewicz
- trener piłki ręcznej MKS
„Victoria” Świebodzic
G Mariusz Cieśliński - trener
sportów walki Klubu K.O.GYM
Świebodzic

Awans Konrada

am wielką przyjemność
kolejny raz poinformować o sukcesach wyjątkowego ucznia Konrada Szwarca, który idzie jak burza deklasując konkurencję przez kolejne
etapy olimpiad o tematyce ekonomicznej. Konrad jest tegorocznym maturzystą, który nie
tylko jest wzorowym uczniem,
ale także pasjonatem ekonomii,
zarządzania i przedsiębiorczości. Swoją przyszłość wiąże
z SGH w Warszawie. Wszystko
na to wskazuje, że marzenia
staną się rzeczywistością.
Decyzją Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Konrad Szwarc został zakwalifikowany do udziału w zawodach III stopnia (centralnych), które odbędą się w dniach

Weronice życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki.
Irena Horbaczewska
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28-29 marca 2015 roku w Jachrance koło Warszawy. Konrad w trakcie zawodów zmierzy
się z częścią pisemną i ustną
Olimpiady.
5 marca 2015 roku podczas
eliminacji okręgowych olimpiady Przedsiębiorczości Konrad
po I etapie pisemnym zajął
I miejsce wśród 50 najlepszych
ekonomistów województwa
dolnośląskiego, tym samym
awansując do II etapu Olimpiady, na którym wraz z zespołem, którego był liderem perfekcyjnie rozwiązał zadania
sytuacyjne polegające między
innymi na wprowadzeniu zmian
w pewnym Urzędzie Miejskim,
tym samym zdeklasyfikował
konkurencję zajmując II miejsce wśród 10 najlepszych uczest-

ników Olimpiady, którzy będą
reprezentować nasze województwo podczas zmagań
w finale Olimpiady Przedsiębiorczości. Finał odbędzie się
9 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Warte podkreślenia jest
również to, że Konrad test pisemny zawodów okręgowych
napisał najlepiej w Polsce.
Mam nadzieje, że także piątek 13 marca okaże się szczęśliwy dla Konrada, ponieważ właśnie w tym dniu będzie się zmagał z kolejnym wyzwaniem jakim jest etap okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania we Wrocławiu. Niezwykle utalentowany Konrad
będzie walczył wykorzystując
swoją obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii,

zarządzania i przedsiębiorczości o finał w Częstochowie.
Trzymam kciuki i serdecznie gratuluję Konradowi osiągniętych sukcesów, a przede
wszystkim determinacji i ducha
walki.
Opiekun
Elwira Podhalicz

Ważna

data!
2 kwietnia
2015 r.

10.
rocznica
śmierci Św.
Jana Pawła II

Eliminacje Powiatowe
60. Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego
30 marca w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
odbędą się Eliminacje Powiatowe 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.
Początek - godz. 11. 00, Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13. w Świebodzicach.
Osobą odpowiedzialną za organizację eliminacji powiatowych
60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
jest Małgorzata Chojda-Ozga
(tel. 74 666 96 22, Publiczne Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach).
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Sport jest dobry na wszystko

Na portalu miejskim www.swiebodzice.pl, w zakładce Miejska
Telewizja Internetowa, można obejrzeć relację z tego wydarzenia

Rywalizacja i pozytywne emocje już po raz siódmy towarzyszyły rozgrywkom ośrodków kuratorskich

P

o raz siódmy w Świebodzicach rywalizowały ze
sobą drużyny ośrodków
kuratorskich z województwa dolnośląskiego i opolskiego w ramach Halowego
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Stowarzyszenia Bona Fide pod
Patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza. Dwanaście zespołów,

wśród nich ekipa ze Świetlicy
Środowiskowej Tęczowa Gromada w Świebodzicach, rozegrało świetne mecze, podczas
których było mnóstwo dobrej
zabawy ale i pozytywnych emocji związanych ze sportową
rywalizacją fair play.
Turniej od wielu lat objęty
jest honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Świebo-

Turniej otworzyli wspólnie: pomysłodawca imprezy
Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans i patron honorowy
czyli Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

dzice Bogdana Kożuchowicza.
- To wyjątkowa impreza sportowa, która niesie ze sobą także
element wychowawczy i pedagogiczny, mamy tu sportowe
emocje, radość, ale także integrację, działanie zespołowe,
wolę walki - to przecież najlepiej
wychowuje młodych ludzi - podkreślał burmistrz Bogdan Kożu-

chowicz, który uroczyście otworzył turniej.
Imprezy nie byłoby gdyby nie
jej pomysłodawca i propagator,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans.
- Wszystko zaczęło się w świebodzickim ośrodku kuratorskim,
uznaliśmy, że sport niesie ze
sobą ogromny potencjał wychowawczy, a potem zrobił się

Rywalizacja była zacięta, ale w myśl zasad fair play

z tego turniej okręgowy, dziś
impreza obejmuje swoim zasięgiem całą apelację czyli województwo dolnośląskie i opolskie
- cieszy się przewodniczący.
Młodzi sportowcy mogli czuć
się naprawdę usatysfakcjonowani - bo oprócz sportowych emocji czekały na nich także fantastyczne nagrody, ufundowane
przez licznych sponsorów: OSiR
sp. z o. o., Śnieżka-Invest, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świe-

W zmaganiach wzięło udział 12 drużyn: Świebodzice
reprezentowały Ośrodek Kuratorski i Świetlica Środowiskowa,
z Wałbrzycha przyjechały aż 3 zespoły z Ośrodków Kuratorskich
nr 1, 3 i 5. Z Kędzierzyna Koźle 2 drużyny, były zespoły
z Kluczborka, Świdnicy, Nowej Rudy, Kłodzka i BoguszowaGorc. Zespoły zostały podzielone na 3 grupy, w których grały
systemem „każdy z każdym”. Z fazy grupowej wychodziły
2 drużyny, które grały „na krzyż” o wejście do grupy finałowej.
Pierwsze miejsce zajął Ośrodek Kuratorski nr 1 z Wałbrzycha.
Drugie Ośrodek Kuratorski z Kędzierzyna Koźle, a trzecie
Kuratorski nr 3 z Wałbrzycha.
Królem strzelców turnieju został zdobywca 7 bramek
Przemysław Mirga z Kędzierzyna Koźle, najlepszym
bramkarzem turnieju uznano Artura Wolskiego ze Świetlicy
Środowiskowej w Świebodzicach. Gratulujemy.

fot. Tomasz Merhut

Rusza program „Młodzi głosują”
ozpoczęliśmy długo wyR
czekiwaną rekrutację do
bezpłatnego programu eduka-

cyjnego „Młodzi głosują!”
Serdecznie zapraszamy do
udziału w projekcie szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szkoły, które zgłoszą
się do 15 kwietnia otrzymają
od nas zestaw materiałów
informacyjnych i edukacyjnych. Aby zgłosić szkołę do
programu należy wypełnić
formularz na platformie:
www.mlodzi.ceo.org.pl/
rejestracja.
„Młodzi głosują” to efektywny sposób na edukację
obywatelską oraz zwiększanie
udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.
Dodatkowo uczniowie i uczennice, organizując w swoich
środowiskach działania profrekwencyjne, przyczyniają
się do większej aktywności
obywatelskiej dorosłych Polek i Polaków.

Akcja „Młodzi głosują”
trwa już 20 lat i uczestniczyło
w niej dotąd ponad 2,6 miliona osób.
W ramach programu
w szkole organizowane są
młodzieżowe wybory prezydenckie.
Jest to główne działanie
szkół w programie. Przygotowani do udziału w wyborach
uczniowie i uczennice tworzą
szkolną komisję wyborczą
oraz przeprowadzają kampanię informacyjną wśród innych uczniów. Szkolne wybory organizowane są 30 kwietnia 2015 roku.
Ponadto proponujemy wybór jednego lub kilku działań
dodatkowych:
1. Przeprowadzenie zajęć
z zakresu edukacji wyborczej
na podstawie materiałów
przygotowanych przez CEO.
2. Organizację młodzieżowych kampanii profrekwencyjnych.

bodzicach, Klub Radnych Bogdana Kożuchowicza, Intermarche, Bank Zachodni WBK,
Trans Metal, Centrum Pucharowe, Stowarzyszenie Bona Fide,
Bank BGŻ, Sklep Eko na Os.
Sudeckim, Miejska Telewizja
Internetowa.
Dla młodych sportowców wystąpili tancerze z grupy Lazy
Rockers, działającej przy świebodzickim Miejskim Domu
Kultury.

3. Organizacja debat na
temat roli Prezydenta lub znaczenia nadchodzących wyborów.
Szkoły zgłoszone do programu otrzymają od nas: plakaty profrekwencyjne oraz
promujące akcję Młodzi
Głosują, broszury dla osób
głosujących po raz pierwszy
oraz instrukcję jak przeprowa-

Znaleźli się dobrzy ludzie
o przyjemność móc przekazywać takie
T
informacje. Trzy malutkie, 4-tygodniowe pieski, wyrzucone przez kogoś w rekla-

dzić szkolne wybory. Ponadto
uczestnicy będą mieli dostęp
do materiałów elektronicznych: scenariusze zajęć o wyborach, poradniki jak przeprowadzić kampanię profrekwencyjną i debatę oraz innych materiałów edukacyjnych.
Kurs internetowy dla nauczycieli w tym roku przygo-

towaliśmy również kurs internetowy dla nauczycieli o edukacji wyborczej. Udział
w kursie jest nieobowiązkowy, lecz warto z niego skorzystać. Kurs jest całkowicie darmowy, a jego ukończenie
zostanie potwierdzone oddzielnym zaświadczeniem.
Informacje jak wziąć udział
w kursie otrzymacie Państwo
po wypełnieniu zgłoszenia do
programu.
Aby zgłosić szkołę do programu należy wypełnić formularz na platformie:
www.mlodzi.ceo.org.pl/
rejestracja.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu:
Markiem Koniecznym,
Mateuszem Wojcieszakiem
e-mail:
mlodzi@ceo.org.pl,
tel.: 22 825-05-50 wew. 110.

mówce obok sklepu Eko na Osiedlu
Sudeckim, nie trafiły do schroniska lecz znalazły nowe domy. Niemal nazajutrz po tym,
jak informacja pojawiła się na naszym portalu miejskim www.swiebodzice.pl, po psiaki
zgłosili się nowi właściciele. Dwa pieski
pojechały poza Świebodzice.
Mamy nadzieję że znalazły dobry i ciepły dom, z kochającymi i dbającymi o nie
właścicielami.
Pod adresem osoby, która wyrzuciła pieski w reklamówce, chyba po prostu brak
słów...

„Dolny Śląsk na ludowo”
i nasz Akord
społeczeństwo

Violetta Waluk

J

edenaście zespołów, wśród
nich świebodzicki Akord,
wzięło udział w I Festiwalu
„Dolny Śląsk na ludowo”
w Roztoce, w gminie Dobromierz. Nasi śpiewacy byli tam
szczególnie miłymi gośćmi.
- Zapraszaliśmy przyjaciół
czyli zespoły, z którymi Dobromierzanie i Czerwona Róża
mają serdeczne kontakty. I dlatego wręcz nie moglibyśmy sobie
wyobrazić, żeby Akordu dziś tu
zabrakło - powiedziała Monika
Borysewicz, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Dobromierzu.

I taka była też atmosfera festiwalowego spotkania - ciepła
i radosna. Jedenaście zespołów
z różnych stron Dolnego Śląska
zaprezentowało się w swoim
repertuarze. Wszyscy znają się
od dawna, więc co rusz cała sala
przyłączała się do śpiewu. Tak
było również w czasie występu
Akordu. Jego wykonanie pieśni
„Nie zamieniaj serca w twardy
głaz” poruszyło przyjaciół z innych zespołów i przybyłych
widzów. Śpiewali więc wszyscy.
- Bardzo lubimy występy
u przyjaciół. W tym roku, choć
dopiero marzec, wyjechaliśmy
już po raz drugi. Jest też z nami
nowy kierownik muzyczny Ry-
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szard Fidler. Mamy więc przed
sobą nowe pomysły i nowe możliwości - mówi Teresa Małecka, menadżer Akordu.
Festiwal był też okazją do
pochwalenia się pomysłami na
„produkt regionalny”. Zgłoszono ich pięć. Niektóre można
było nawet od razu posmakować, m. in. roladę z kurczaka.
- Moje pierożki z makiem wg
przepisu babci zasłużyły na
dyplom i jeszcze tytuł „produktu regionalnego” - dziwiła się
uradowana Janina Piwko z zespołu Dobromierzanie.
Wśród wyróżnionych znalazły się też wyroby Anny Mielnik z Jugowej.

Piękne było to stoisko artystki
z Jugowej, która wkrótce będzie
mogła pochwalić się też związkiem ze Świebodzicami. Zamierza zapisać się do świebodzickiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Tym razem przedstawiła cudne kwiaty - nasze polne i ogrodowe, malowane na różnej wielkości drewnianych podkładach,
również - na szkle i szklanych
wyrobach. Była też pięknie zdo-

„Aktywny samorząd” - nabór wniosków rozpoczęty
Powiat Świdnicki rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”. Głównym założeniem programu jest
zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Moduł I: w trybie ciągłym od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2015 r.
Moduł II: od 9 marca do 30 marca 2015 r. (semestr letni)
od 3 sierpnia do 30 września 2015 r. (semestr zimowy)
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje:
tel. 74 851 50 21,74 851 5029
www.pcpr.swidnica.pl - zakładka “projekty i programy”, Aktywny
samorząd
www.pfron.org.pl
Druki dostępne:
- na stronie www.pcpr.swidnica.pl - zakładka “projekty i programy”,
Aktywny samorząd
oraz
- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23.
W 2015 ROKU PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY
WSPARCIA:
1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową,
w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
na III poziomie jakości,
• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie
jakości),
d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
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Seniorzy w bibliotece
ierwsze spotkanie seniorów
P
po długiej, bo ponad półrocznej przerwie, zgromadziło

rekordową ilość uczestników.
Spotkaliśmy się w czwartkowe
popołudnie, 5 marca 2015 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach.
Była to okazja do podsumowania bardzo bogatego w wydarzenia - 2014 roku, w których
nasi seniorzy licznie brali udział
(„Karnawałowa Strauss Gala”,
„Spotkanie z Kingą Preis w ramach Alchemii Teatralnej
w Świdnicy”, Festiwal Reżyserii Filmowej w Świdnicy”
itp.) Posłużyła temu prezentacja
multimedialna „Przeżyjmy to
jeszcze raz”, przygotowana na
tę okoliczność. Ponadto seniorzy zapoznani zostali z planem
spotkań na rok bieżący, w któ-

rym biblioteka uwzględniła
m.in. takie imprezy jak: wyjazd
do Mediateki we Wrocławiu,
Noc Muzeów, 8 Festiwal Reżyserii Filmowej w Jeleniej Górze
czy Międzynarodowy Festiwal
Kameralistyki im. Księżnej
Daisy w Książu. Nie zabraknie
również spotkań w siedzibie
biblioteki przy ul. Świdnickiej
15, gdzie zaplanowano w czasie
Tygodnia Bibliotek w maju,
Noc w Bibliotece, spotkania
z cyklu Dyskusyjnego Klubu
Książki Seniora („Opowiadaczka filmów” i „Papusza”) oraz
projekcje filmowe. Aby zachęcić do oglądania filmów w części edukacyjnej naszym seniorom przedstawiona została sylwetka hiszpańskiego reżysera
Pedro Almodovara. Posłużyła
temu prezentacja multimedialna

biona porcelana i urocze kompozycje kwiatowe. Wielkanoc blisko, nie zabrakło więc świątecznych dekoracji i oczywiście
pisanek. Te z drewna, ozdobione rysunkami kwiatów tak się
podobały, że Anna Mielnik nie
mogła wręcz nadążyć z ich malowaniem. Z uznaniem oglądano
niezwykłe pisanki na jajach strusich.
Artystka wykonywała dotąd
zawody dalekie od jej pasji; prowadziła również gospodarstwo

Studenci Trzeciego Wieku
est spora szansa, że w Świebodzicach
powstanie kolejna organizacja zrzeszająca
Jaktywnych
seniorów. Pierwsze spotkanie już

się odbyło.
- 3 marca w Miejskim Domu Kultury
spotkały się osoby zainteresowane powstaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

rolne. Obecnie, można by powiedzieć nareszcie, myśli o rozszerzeniu artystycznej działalności. Wciąż bardzo się jej tu przydaje ukończona niegdyś szkoła
ceramiczna.
Kiedy już stanie się członkinią
PZERiI, będzie okazja pokazać
jej twórczość w siedzibie związku. I wcale nie będzie pierwszą
tak uzdolnioną w tym gronie,
wystawy również urządzano
w sali przy ul. Żeromskiego.
I

FOT. JANINA DUBROWNIK
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zatytułowana: „Seks nie jedno
ma imię raz jeszcze czyli jak to
się robi u Almodovara”.
Było to bardzo emocjonujące, radosne spotkanie. Uśmiechnięte twarze seniorów na
fotografiach świadczą o tym, że
to czwartkowe popołudnie
spędzone w miłej atmosferze
sprawiło wszystkim bardzo
dużą przyjemność. Należy mieć

w Świebodzicach. Rozmawialiśmy wstępnie o zakresie działania, zastanawialiśmy
się także nad ewentualną lokalizacją - mówi
Bogdan Klim, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, który podjął się
kierowania pierwszymi działaniami organizacyjnymi.
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja ma mieć charakter aktywizujący
osoby w wieku 50+ poprzez różne formy
działania: sport, kulturę, szeroko pojętą
rekreację, rozwój interpersonalny. Mówiło
się o warsztatach wokalnych, nauce języków obcych czy stworzeniu grupy teatralnej. Możliwości i pomysłów jest wiele,
można je zgłaszać na adres e-mail: bogdanklim@o2.pl. Wszelkie sugestie zostaną

nadzieję, że cel postawiony
przez MBP w Świebodzicach
na rok 2015 czyli utrzymanie
zaktywizowanej grupy seniorów zaprzyjaźnionych z instytucją w ramach: „Biblioteka Przyjazna Seniorom” będzie zadaniem jak najbardziej wykonalnym.
Beata Wiciak
MBP w Świebodzicach

przeanalizowane, a projekt statutu przekazany do zainteresowanych osób w formie
elektronicznej.
Po konsultacjach planowane jest kolejne
spotkanie.
W Świebodzicach od lat działa aktywnie
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, który zrzesza kilkaset osób.
Do pewnego czasu funkcjonowało także
Stowarzyszenie 3. Wieku, które także było
ofertą dla osób w wieku 50+. Zapotrzebowanie na aktywne organizacje dla osób po
50-tce wciąż rośnie, bo dzisiejsi seniorzy po
zakończeniu pracy zawodowej nadal chcą
być aktywną cząstką społeczeństwa, mają
wiele pomysłów i chęci do działania. Warto
to wykorzystać.

Jak oni śpiewają!
8

D

o tej pory znaliśmy ich
tylko z wypowiedzi na
sesjach: o budżecie,
podatkach czy innych,
tego typu poważnych sprawach.
Aż tu nagle okazało się, że potrafią
śpiewać i to jak! Pokonując tremę
i własne niedoskonałości wokalne
radni miejscy oraz burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zaśpiewali dla świebodziczanek z okazji ich święta - czyli Dnia Kobiet.
Kobiecanki Kameralnie to
kolejne spotkanie o paniach i dla
pań, organizowane w Miejskim
Domu Kultury. Ponieważ jednak
okazja była wyjątkowa - 8 marca
- o równie wyjątkowy prezent
postarali się samorządowcy.
W solowych występach zobaczyliśmy burmistrza Bogdana
Kożuchowicza oraz radnych
z jego klubu: Jerzego Kirklo,
Piotra Krzyśpiaka, Zbigniewa
Opalińskiego, Marka Jakubinę.
Trzeba przyznać, że ten punkt
programu wzbudził spore emocje na widowni, bo jednak śpie-
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obchody Dnia Kobiet

piątek, 20 III 2015

wający radni to niecodzienny
widok.
Na pierwszy ogień poszedł
Jerzy Kirklo, który zaśpiewał
znany przebój Ryszarda Rynkowskiego Jedzie pociąg z daleka. Pan Jurek miał chyba najtrudniej, bo pierwszy występ był
z pewnością najbardziej stresujący. No i trochę zjadły przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska nerwy - ale przecież nie
to było najważniejsze. Występ
pana Jerzego został nagrodzony
ciepłymi brawami, a potem poleciało: z Autobiografią Perfectu
wystąpił Piotr Krzyśpiak, nasz
najmłodszy radny, następny
śmiałek to Marek Jakubina z niełatwą piosenką grupy Dwa plus
Jeden Windą do nieba.
Posiadaczem całkiem niezłego głosu okazał się radny Zbigniew Opaliński, który ze scenicznym zacięciem wykonał
Dopóki jesteś Skaldów - po
występie usłyszeliśmy w kulisach od pana Zbyszka, że kiedyś
się „śpiewało to i owo”. No i na

Pierwsze koty za płoty czyli debiut Jerzego Kirklo

Tłoczno było przy stoiskach kosmetycznych
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala, MDK

Kwiaty dla pięknych pań od miłych panów
koniec, na deser, wisienka na torcie, czyli brawurowe wykonanie
Nie płacz, kiedy odjadę przez
burmistrza Bogdana Kożuchowicza. Tu raczej zaskoczenia nie
było - burmistrz znany jest
z zamiłowania do śpiewania
i z dobrego głosu, więc publiczność jak się to mówi, szalała.

Na finał wszyscy wykonawcy
wspólnie zaśpiewali popularną
arię operetkową Wielka sława to
żart i przy akompaniamencie
rzęsistych braw obdarowali
panie różami. Piękne kwiaty rozdawali także radni, którzy nie
śpiewali, ale byli obecni na uroczystości: Wiceprzewodniczący

Piotr Krzyśpiak

Zasłuchane panie
Woch, wiceprezes Fundacji
Księżnej Daisy.
A dla ciała były nowości kosmetyczne firmy Resibo, pokazy

Marek Jakubina

Wspólne wykonanie arii operetkowej na finał

stylizacji fryzur czy upominki od
firmy Bielenda i Kliniki Urody.

Anna Rudewicz tym razem w repertuarze Kayah
RM Jan Klepiec oraz Jarosław
Dąbrowski, Sławomir Łukawski i Dariusz Błaszczyk. Wśród
obdarowanych była m. in. małżonka burmistrza pani Teresa
Kożuchowicz, radna Teresa
Małecka i dyrektor MDK Agnieszka Gielata. I oczywiście
licznie zgromadzona na sali żeńska publiczność.
- Można tylko pozazdrościć
świebodziczankom takich panów, to był wspaniały występ podsumowała Aldona Ziółkowska-Bielewicz, inicjatorka i założycielka projektu Kobiecanki,
która prowadziła imprezę. I zaprosiła na dalsze atrakcje, bo
tych w niedzielne popołudnie nie
zabrakło. Był koncert młodej
wokalistki Anny Rudewicz, ciekawe opowieści poświęcone
słynnym, XIX-wiecznym mezaliansom na Dolnym Śląsku
- przedstawiła je Magdalena

„Lalalala” - ten refren ze Zbigniewem Opalińskim
śpiewała cała sala

Mocny głos i sceniczna żyłka - burmistrz Kożuchowicz
to urodzony showmen

I

nieruchomości
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Dobry zarządca, czyli kłopot z głowy

piątek, 20 III 2015

Czym charakteryzuje się dobry zarządca nieruchomości
i jak go znaleźć opowiada Krzysztof Bielecki,
prezes zarządu WTBS.

C

o roku odbywają się zebrania
wspólnot mieszkaniowych, w trakcie
których mieszkańcy podsumowują
miniony rok, oceniają współpracę
z zarządcą nieruchomości i planują kolejne
działania. Czym wg Pana charakteryzować
powinien się dobry zarządca
nieruchomości?
- Przede wszystkim powinien być wiarygodny i posiadać doświadczenie. Można to łatwo
sprawdzić, np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, zasięgając opinii we wspólnotach mieszkaniowych, które z usług takiego zarządcy już
korzystają, czy w urzędzie gminy. Uzyskamy
w ten sposób podstawowe informacje czy
zarządca, nad którego zatrudnieniem się zastanawiamy jest wart rozważenia.
Takie informację pozwolą nam jedynie
zweryfikować status prawny zarządcy i jego

obecność na rynku. To trochę mało, by się
na niego zdecydować.
- To prawda, ale to pierwsze rozeznanie da
nam odpowiedź czy mamy do czynienia z jednoosobową firmą, czy ze spółką dysponującą
zapleczem technicznym i finansowym. A często nawet najsympatyczniejszy zarządca, jeśli
nie ma tego zaplecza nie będzie w stanie odpowiednio zarządzać nieruchomością w imieniu
wspólnoty mieszkaniowej.
Dlaczego to zaplecze jest tak istotne?
- Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w budynku wspólnoty w piątek wieczorem zdarzy
się awaria wodociągu. Zarządca bez zaplecza
będzie musiał szukać wykonawcy, który usunie awarię. W weekend tego nie zrobi, więc najprawdopodobniej zakręci wodę, a mieszkańcy
będą czekali do poniedziałku na usunięcie awarii. Inaczej w przypadku zarządcy dysponującym np. 24-godzinnym pogotowiem technicznym. Od niego możemy oczekiwać, że
awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie, bo ma od tego zespół fachowców
z różnych dziedzin: hydraulików, elektryków,
kominiarzy itd.
Zaplecze techniczne bezdyskusyjnie jest
potrzebne. Ale mówił Pan jeszcze o zapleczu
finansowym…
- To jest jeszcze ważniejsze, bo podstawowym problemem wszystkich wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza w starszych budynkach
jest konieczność sfinansowania remontów - malowanie klatek schodowych, wymiana ogrzewania czy dachu. A to najczęściej wiąże się
z koniecznością zaciągnięcia kredytu przez

wspólnotę. Wtedy dobrze jest mieć zarządcę,
który będzie mógł rozłożyć płatność na raty lub
zdobędzie kredyt na preferencyjnych warunkach. I pomoże uzyskać dotację np. na zmianę
systemu ogrzewania budynku. Jednym słowem
- kompetentny zarządca, którego stać będzie na
to, by realizować remonty wymagane przez
wspólnotę.
Brzmi zachęcająco, ale wspólnoty mają
swoich zarządców i niekoniecznie chcą
przechodzić całą biurokratyczną procedurę
wypowiedzenia umowy dotychczasowemu
zarządcy, podpisywania nowych umów
z dostawcami mediów itd. Nikt nie ma na to
czasu ani ochoty, więc siłą przyzwyczajenia
wspólnoty zarządcy nie zmieniają.
- Dlatego, jeśli wspólnota nie jest zadowolona z dotychczasowego zarządcy powinna znaleźć takiego, który w ramach obsługi przejmie
na siebie całą procedurę. Powinna wystarczyć
jedna wizyta w biurze zarządcy, który przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o przeniesieniu zarządcy. Takie roz-

WTBS to profesjonalny zarządca wspólnotami mieszkaniowymi, którego główne atuty to
wiarygodność podparta doświadczeniem i zapleczem technicznym umożliwiającym
kompleksową obsługę finansową, prawną i techniczną. Zapewniający całodobowe pogotowie
techniczne mające na celu gwarancję jak najaktywniejszego poczucia bezpieczeństwa
potencjalnym klientom. Realizujący kompleksowość obsługi prawnej od momentu podpisania
umowy o przeniesienie zarządcy. Więcej: www.wtbs.walbrzych.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Bielecki, WTBS sp. z o.o.
bielecki@wtbs.walbrzych.pl, tel. 74 66-66-343

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jana Urbańczyka
- Dzieci, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Edmunda Hejnickiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Emilii Janczak,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Reginy Satoły
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Władysława Stasiaka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jana Haremzę
- Synowie z Rodzinami

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Michała Hurmana
- Żona, Córka, Syn, Synowa, Wnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Adama Nowakowskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona i Syn z Rodziną

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Marii Korczakowskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Zygmunta Dziwisza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Siostra, Bracia i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Ryszarda Urbańczyka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Jerzego Gutowskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Szwagier i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Henryka Laskowskiego
- Dzieci, Wnuk i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jolantę Birt
- Syn, Matka, Siostra z Mężem i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Jana Czechowskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Genowefy Pasis,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Syn, Synowa, Zięciowie, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Marka Michalaka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Wnuki, Matka, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Heleny Sajewicz
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Janinę Brzozowską
- Córka, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

wiązanie opłaca się i wspólnocie, i nowemu
zarządcy.
Częstym problemem wspólnot są lokatorzy,
którzy nie płacą czynszu czy nie wnoszą opłat
na ustalony przez wspólnotę fundusz
remontowy. Niezręcznie jest domagać się
od niepłacących sąsiadów, by wywiązywali się
ze swoich zobowiązań, a z drugiej strony
koszty dla tych płacących w terminie rosną.
Czy w takich sprawach można też liczyć na
zarządcę?
- Oczywiście, zarządca z prawdziwego zdarzenia w imieniu wspólnoty przeprowadzi windykacje w stosunku do lokatorów niewywiązujących się z podjętych zobowiązań. Zapewni
obsługę prawną i jeśli trzeba, będzie reprezentował wspólnotę przed sądem.
I jeszcze jedna sprawa: gdzie nasi czytelnicy
mogą uzyskać więcej informacji na temat
zmiany zarządcy?
- Zapraszam do naszego biura w Świebodzicach mieszczącego się przy ulicy Kopernika 15.
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75. rocznica masowych wywózek Polaków na Syberię

10

lutego minęła 75. rocznica I masowej wywózki Polaków z Kresów
wschodnich na Syberię. Zsyłek
było w sumie aż cztery, a w ich
wyniku z kraju zostało wywiezionych ponad 1 mln osób.
Z okazji tej okrągłej rocznicy
publikujemy wspomnienia pani
Jadwigi Skup, z d. Fedorowicz,
mieszkanki naszego miasta,
która wraz z rodziną przeżyła
tragedię wywózki. Pani Jadwiga
od lat 50-tych mieszkała na ul.
Zwycięstwa. Jej córka, pani
Jadwiga Pichurska, jest aktywną członkinią świebodzickiego
koła Polskiego Związku Sybiraków. Nasz związek liczy obecnie
84 członków oraz 23 podopiecznych - to wdowy lub wdowcy po
Sybirakach. Warto pamiętać
o tych wspaniałych ludziach,
prawdziwych bohaterach, którzy
niejednokrotnie dokonywali niemal cudów, by zapewnić przetrwanie swojej rodzinie, a zwłaszcza dzieciom.
Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki
- 13-14 kwietnia 1940 r. Mieszkała z rodziną we wsi Grandzicze, powiat Grodno.
Poprzedni odcinek wzruszających wspomnień skończyliśmy na poruszającym opisie
braku żywności w miejscu, do
którego rodzina pani Jadwigi
została zesłana - to sowchoz Kazcik w Kazachstanie. Szczególnie cierpiały malutkie dzieci pani
Jadwigi - najbardziej kilkumiesięczna Jagódka, która z braku
witamin i odpowiedniego pożywienia nabawiła się krzywicy.

Głód i płacz dzieci
Zosia płakała, że jest głodna
i prosiła, żeby poszukać może
gdzieś choć okruszynę znajdę.
Jagódka dostała okropnej krzywicy, i wcale nie miała kości
tylko takie galaretowate chrząstki. Nie można było jej ani podnieść ani posadzić, płakała bardzo bo pewnie ją bolało jak się ją
ruszało. Całymi dniami leżała
a roje much obsiadały ją.
Zosiunia biegała całymi dniami
po stepie wyszukując dzikiego
szczawiu lub czosnku. Wychudła,
opalona ale żywa i zdrowa.
Irusia od babci nie odeszła ani

krok. Razem gospodarowały
i doglądały Jagódkę. My dorośli
wszyscy pracowaliśmy, żeby
mieć chleb. Bo jak ktoś jeden
dzień nie pracował, to już chleba (pajok) nie otrzymał.
Ponieważ nie było wody na
miejscu, więc przywozili ją aż
z Żołąbeka 17 km, gdzie była
kopalnia złota. Na wozie umocowana była ogromna beczka,
wodę wlewało się wiadrem umocowanym na długim kiju, czerpaną z jeziorka. Beczka była
bardzo wysoka, trzeba się było
namęczyć, żeby napełnić ją. Po
przywiezieniu wołami, trzeba
było wylać do koryta, by napoić
woły i cielęta, których było 300
sztuk. Tym woziwodą był mój
ojciec. Wracał bardzo zmęczony,
wyczerpany i głodny. Tu krów
nie było i dlatego nie było mleka.
Czasami przywieźli mleko z centrali odległej 30 km, w blaszanych kanach, wołami, to w kanach była serwatka, w której pływały kawałeczki twarogu. Chleb
też wozili z centrali wołami.
Latem to pół biedy, ale zimą, gdy
przyszły ogromne mrozy i zaspy,
a szalały zawieje (burany), to
nieraz po 3-4 dni chleba nie
dowozili i co gorsze, że ten chleb
już nie został nam oddany, przepadł.

„Kak padachnut,
damy innych”
Wykorzystywano nas, jak tylko
umieli i mogli. Nikt za nami się
nie upomniał. Kiedyś latem przyjechał naczelny dyrektor sowchozu i przyszedł na budowę
sprawdzić, jak postępuje. My do
niego z pretensjami, że nie mamy
dzieciom co dać jeść. Nie mamy
tu ani mleka ani cukru czy
manny, a i sami tylko tego pół
kilograma chleba mamy do
jedzenia. A przecież tak ciężko
pracujemy. Nie mamy żadnych
naczyń, jak garnków, misek czy
wiader, ani też środków czystości
jak mydło czy proszek do prania.
Zjedzą nas tu pluskwy i wszy. Nie
pozwolili nam nic z domu zabrać
mówiąc, że nam tam wszystko
dadzą. On wysłuchał cierpliwie
i zwracając się do zarządcy,
Rosjanina, powiedział: „Ty dbaj
o woły, żeby nie wyzdychały
a ludzie kak padachnut to damy,
przywieziemy, innych”.

W takim otoczeniu i zapatrywaniu przemęczyliśmy się 5 długich i strasznych lat. Stała pogoń
za chlebem i ciężka, ponad siły
praca, wyczerpały organizm tym
bardziej, że karmiłam piersią
Jagódkę 2 i pół roku. Żałowałam, że dziecka nie było czym
karmić. Sama zapadłam na zdrowiu rozchorowałam się na szkorbut i ślepotę kurzą. Podkurczyło
mi nogi w kolanach i ręce w łokciach. Nie mogłam chodzić,
strasznie bolały. Rozpuchły mi
dziąsła, z których spływała krew,
a zęby ruszały się wszystkie. Cóż,
kiedy szpital był bezradny, bo nie
mieli żadnych leków ani potrzebnych witamin. Poleżałam tam
kilka dni i odprawili do domu.
Mieliśmy tylko w Bogu nadzieję,
że nas zachowa przy życiu
i pozwoli nam szczęśliwie wrócić
do kraju, do Polski.

Jedyna otucha w modlitwie
W naszym pomieszczeniu
zbierali się Polacy, wspólnie
modliliśmy się w wieczory majowe i czerwcowe, odmawialiśmy
litanię do Matki Boskiej i do
serca Pana Jezusa. Śpiewaliśmy
pieśni religijne, ubieraliśmy
mały ołtarzyk i mailiśmy kwiatami, które zbierała Zosia wraz
z innymi dziećmi i co dzień były
świeże kwiaty.
Czasami przychodziły kobiety
sowieckie i uczestniczyły. Bardzo
im sie podobało, że tak wszyscy
się modlą. Dawniej i one chodziły do cerkwi, gdzie nabożeństwo
odprawiał pop batiuszka. Ale
potem im zabroniono, a cerkwie
służyły za magazyny, najczęściej
zbożowe.
Po wybudowaniu domów
przenieśli mnie do pracy w polu,
gdzie trwała orka ziemi. Na
połączonych prętami pługach
umieszczałam się i widłami
oczyszczałam słomę z rżyska,
która wbijała się w pług i nie
pozwalała orać. To było bardzo
niebezpieczne zajęcie, bo trochę
nieuwagi i można było spaść
i pługi mogły pokaleczyć, a nawet zabić. Tak przepracowałam
do późnej jesieni.
Po pół roku pozwolili nam
wysyłać listy do Polski. Pisaliśmy do siostry Józi, która
z mężem i dziećmi mieszkała
w Grandziczach. Ona nam odpi-

Ślub w plenerze? Już można
d 1 marca weszły w życie nowe przepisy, umoO
żliwiające zawarcie związku małżeńskiego poza
USC. Mamy także nowe dowody osobiste. Można
też nadawać dzieciom imiona obcego pochodzenia.
Od 1 marca przyszli małżonkowie mogą wziąć
ślub poza urzędem stanu cywilnego. Dzięki zintegrowanemu Systemu Rejestrów Państwowych
można go zawrzeć w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Można również wybrać, inne niż
urząd, miejsce ceremonii.
- Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 marca
2015 r. przepisami nowej ustawy - Prawo o aktach

stanu cywilnego, na wniosek przyszłych małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego może
przyjąć oświadczenia o wstąpieniu przez nich
w związek małżeński poza lokalem urzędu na terenie Gminy Świebodzice - wyjaśnia Aleksandra
Szymecka, kierownik świebodzickiego USC.
- Wskazane przez narzeczonych miejsce zawarcia
małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej
formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób
obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa musi być również wcześniej uzgodniony

sała i wysłała paczkę żywnościową i garnek do gotowania.
Opisała wszystko, co się tam
działo z rodziców pozostawionym mieniem. Starała się wysyłać nam paczki z żywnością, jak
kasza manna i jęczmienna,
cukier, trochę suchych wędlin
i topione masło dla dzieci. Sama
wystawała w kolejkach po sklepach w Grodnie i jak coś kupiła,
to nam wysłała. Sowieci robili
im trudności z wysyłaniem
paczek, nie pozwolono wysyłać
z Grodna, więc musieli biedni
jechać do innego miasta, żeby
wysłać i zmieniali nadawcę.
Przecież oni mieli troje swoich
dzieci, które musieli też wyżywić.
Jednak starali się jak mogli, tak
nam pomagali. Im zawdzięczamy, że przeżyliśmy.

Trudy zimy
Zbliżała się zima. Opałem
naszym była słoma, piec był gliniany, bo tam o kaflach nawet
nie słyszeli.. Żeby ogrzać trochę
mieszkanie trzeba było bez przerwy palić a opału nie mieliśmy
pod dostatkiem. W niedzielę,
kiedy mieliśmy dzień wolny od
pracy, tak zwany wychodnyj, to
z siostrą Wandą zaprzęgaliśmy
woły do sań i jechaliśmy na pole
po słomę po zżętym zbożu.
Ponieważ już była zasypana
śniegiem, to trzeba było odkopać
śnieg i widłami wybierać słomę.
Zanim nazbierałyśmy pełne
sanie słomy, to już robiło się
ciemno. . Kończył się dzień i to

musiało wystarczyć na cały
tydzień palenia. A muszę zaznaczyć, że wody nie było, musieliśmy topić śnieg. żeby mieć wodę
do picia, gotowania, mycia się
i prania.
Żeby jak najmniej zużyć słomy
to się zwijało powrósło jak do
wiązania i paliło trzymając jak
najbliżej garnka, żeby coś ugotować. Pod każdym względem były
kłopoty i utrudnienia, które
musieliśmy pokonywać. W czasie żniw kazano mi kosić pszenice starym kombajnem. A że kombajn był nie bardzo sprawny,
więcej czasu spędzałam na
naprawianiu grata. Wysmarowana smarami, spocona, szłam się
napić wody, która stała w beczkach po smarach i to w słońcu.
Po powierzchni wody pływała
oliwa od smaru. Nie było czym
nabrać, więc przedmuchałam
trochę i się napiłam. Po pewnym
czasie, kiedy się odbiło, to czuć
było benzynę i oliwę. Bardzo nieprzyjemne uczucie.

Zboże uratowało nam życie
Ponieważ kombajn był do
niczego więc zgłosiłam, że
więcej na nim pracować nie
mogę. Lato całe przepracowałam na polu, przy żniwach.
Zrobili mnie kierownikiem pierewałki czyli magazynierem zbożowym, ale pod gołym niebem.
Robiło się ogromne boisko, na
które zwożono pszenicę z koszonych kombajnów. Pracowało
bardzo dużo ludzi, susząc, wiejąc

z kierownikiem USC. Nie zachowanie tych wymogów może spowodować odmowę kierownika
urzędu stanu cywilnego na udzielenie ślubu.
Niestety udzielenie takiego ślubu wiąże się
z pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości
1.000,00 zł, która stanowi dochód gminy.
Zmiany przepisów dają także możliwość nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia. Od
1 marca rodzice, również ci mający oboje polskie
obywatelstwo, będą mogli nazwać swoje pociechy
imionami obcego pochodzenia, np. Mercedes,
Takahiro czy Liam. Ostateczna decyzja o tym, czy

na wialniach zboże, by potem
odwozić na elewator. Byłam kierownikiem, do moich obowiązków należało żeby wszystko było
wykonane dobrze. Żeby sprzęt
potrzebny był sprawny. Trzeba
było odpowiednio rozplanować
robotę. Zapisywać wykonaną,
i w jakiej ilości, bo ludzie mieli
za to płacone. Przyjmowałam
zboże od wozaków i trzeba było
zapisywać, ile ton każdy przywiózł, żeby im za to zapłacono. No
i prowadzić rozliczenia, ile zboża
dostarczono w każdym dniu, ile
od początku koszenia. Ilu już
przewiano, ile odprawiono na
elewator, a ile zostało pośladów.
Ile ton zboża złożone zostało na
boisku. Kiedy odprawiono już
odpowiednią ilość ton na elewator, to resztę zboża trzeba było
przewieźć do stodoły, żeby zostało ziarno siewne. Zostałam kierownikiem ziarnachraniliszcza
czyli stodoły. Całą zimę oczyszczałyśmy i ważyłyśmy ziarno,
przygotowując do wiosennego
siewu, a wiosną wydawałam na
siew. Dzięki temu, że pracowałam przy zbożu, to przeżyliśmy
szczęśliwie zimę. Zawsze pierwsza przychodziłam i otwierałam
stodołę i kiedy nikt nie widział to
nasypywałam pszenicy za koszulę podwiązaną sznurkiem, żeby
się nie wysypała i za cholewy
walonek.
cdn.
Śródtytuły pochodzą
od redakcji.

zaproponowane przez rodziców imię spełnia
wymagania przewidziane przez przepisy, będzie
należała do kierownika USC. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można
nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy
wyborze imienia będą musieli jednak pamiętać, że
nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, czy
ośmieszające.

Wiersze prosto z serca
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ełne emocji, czasami ze
sporymi pauzami - bo
tekst wyleciał z głowy
- ale recytowane z zaangażowaniem, wypiekami na twarzy i radością bycia na scenie.
Tak było podczas występów na
XIV Regionalnym Konkursie
Recytatorskim Placówek Specjalnych i Integracyjnych, pod
hasłem ,,Dawno, dawno temu...”. Jego organizatorem od
początku jest Zespół Szkół
Specjalnych w Świebodzicach.
Młodzi recytatorzy prezentowali
swoje umiejętności w Miejskim
Domu Kultury w czwartek,
5 marca.
Konkurs drugi rok odbywa się
pod honorowym patronatem
Pani Teresy Kożuchowicz,
małżonki Burmistrza Miasta.
Tegoroczne zmagania niepełnosprawnych, ale jakże zdolnych artystów, oceniało jury
w składzie: Teresa Kożuchowicz, Teresa Walczak-Jusiel,

dyrektor Publicznego Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Urszula Kruczek, szefowa świebodzickiego Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego
oraz Alicja Głąb z Oddziału
Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Występy dzieci i młodzieży
oglądała licznie zgromadzona
publiczność, wśród gości nie
zabrakło burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, Wiceprzewodni
czącego Rady Miejskiej Jana
Klepca, małych artystów oklaskiwała także radna Teresa
Małecka, i wielu innych zaproszonych gości.
Jury konkursowe przesłuchało 30 uczestników w 8 kategoriach, uzależnionych od
wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
Najlepszymi recytatorami tegorocznej edycji prezentacji
poetyckich zostali:

G Andżelika Błaszkiewicz
z Wałbrzycha
G Eryk Lewandowski z Wałbrzycha
G Anna Jeżewska z Dzierżoniowa
G Dawid Dusiński z Wałbrzycha
G Michał Wiśniewski ze
Świebodzic
G Jakub Łysik z Wałbrzycha
G Marek Gil ze Świebodzic
G Piotr Kulig ze Świebodzic
Pani Teresa Kożuchowicz
przyznała trzy, ufundowane
przez siebie, nagrody specjalne.
Otrzymali je:
G Sylwester Olszewski ze
Świebodzic
G Szymon Zawionka ze
Świebodzic
G Rafał Masny ze Świdnicy
Organizacja konkursu była
możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Świebodzice
a także sponsorów z naszego
miasta.
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Rewelacyjny Szymonek Zawionka chwycił za serce swoją recytacją - i dostał nagrodę
specjalną od pani Teresy Kożuchowicz

Sponsorzy imprezy
G Urząd Miasta Świebodzice
G Pani Teresa Kożuchowicz
G Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
G Stowarzyszenie „Wypożyczalnia - Centrum”
G Piekarnia „Ślęzak”; pan Piotr Ślęzak
G Sklep Mięsny; pani Anna Łukawska
G Sklep „Delikatesy” ; pani Dorota Zając

G „Cukiernia” pana Artura Mroza
G „Centrum Pucharowe” pana Tomasza

Megessa
G Firma Poligraficzna pani Agnieszki Czuby-Kopery
G Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych
w Świebodzicach

Jury miało ciężkie zadanie - wszystkie występy były warte
docenienia fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Przy obiedzie smok połykał
cztery kury lub indyka
nadto krowę albo byka.
...
Jan Brzechwa

Występy recytatorów z całego regionu oklaskiwali
m. in. burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, radna
Teresa Małecka i Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec

Jabłka osłodziły kłucie
A

Wnętrze ambulansu obejrzał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

Na Wawelu, proszę pana
Mieszkał smok, co zawsze z rana
Zjadał prosię lub barana.

ż 14 litrów udało się zebrać
podczas marcowej zbiórki
krwi w Świebodzicach.
Akcja jest w naszym mieście
dobrze znana, ale nowością było
miejsce, w którym odbywał się
pobór życiodajnego płynu. Tym
razem krwiodawcy mieli do dyspozycji nowoczesny ambulans,
który zaparkował w Rynku.
Charakterystyczny, czerwony
autobus marki Mercedes zwracał uwagę mieszkańców już od
rana w czwartek, 12 marca.
Auto wyposażone w trzy łóżka
do poboru krwi to nowy nabytek współpracującego z nami od
lat Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tym
razem więc zamiast do Miejskiego Domu Kultury krwiodawcy przybyli do krwiobusu,
co z pewnością także było jakąś
atrakcją podczas mało przyjemnego zabiegu.

Pierwszych krwiodawców
przywitał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, a na wszystkich
czekały pyszne, zdrowe jabłka
- jeszcze jedna osłoda trudów
oddawania krwi - 14 kilogramów przekazał sklep Intermarche w Świebodzicach, za co
w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy. Każdy mógł
liczyć także na ciepłe napoje
i życzliwość pań z Centrum.
Podczas zbiórki nie mogło oczywiście zabraknąć naszych krwiodawców z Klubu Honorowych
Dawców Krwi w Świebodzicach.
Ostatecznie krwiobus odwiedziło 30 osób, które oddały 14
litrów krwi - bardzo serdecznie
dziękujemy.
W tym roku odbędą się jeszcze trzy zbiórki w mobilnym
punkcie poboru na Rynku, już
dziś serdecznie zapraszamy 11
czerwca, 13 sierpnia i 15 paź-

Było trochę tremy, ale artyści świetnie sobie z nią
poradzili

Krwiodawcy tym razem mieli do dyspozycji nowoczesny
krwiobus fot. Agnieszka Bielawska-Pękala, Tomasz Merchut
dziernika. Odbywać się także
będą tradycyjne krwiobrania
w MDK - 6 maja, 8 września,

2 listopada i 29 grudnia w godzinach 10:00-14:00.
I

Kwitnąca pasja do Japonii
kultura
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la większości obcokrajowców to kolebka
światowego postępu
technicznego i informatycznego oraz kulturowych osobliwości. Cel wymarzonych podróży globtroterów, matecznik
sztuk walk, a przy tym miejsce
- choć w centrum cywilizacji
- wciąż nieznane, pobudzające
wyobraźnię, na swój sposób egzotyczne. Co takiego? Japonia, kraj
nieprzeciętnego etosu pracy, honoru i paradoksów.

Chcący wzbogacić swoją wiedzę na temat zwyczajów panujących w Kraju Kwitnącej
Wiśni, jego kultury i dziedzictwa, mieli taką sposobność
w piątek, 27 lutego, podczas zorganizowanego w Miejskim
Domu Kultury spotkania z Karoliną Dwornik. Prowadząca
prelekcję świebodziczanka - podróżniczka, pasjonująca się historią ojczyzny samurajów i miłośników herbaty, a także zgłębiająca techniki indyjskiej hatha

jogi, zabrała przybyłych w multimedialną podróż po Azji, prezentując swoje doświadczenia
zebrane podczas wymarzonej
wizyty w Japonii.
Uczestniczący w spotkaniu
goście dowiedzieli się o zderzeniu kulturowym, jakie Karolina
przeżyła w momencie wylądowania w Japonii, osobliwych
preferencjach kulinarnych jej
mieszkańców, niecodziennych
trendach obowiązujących w środkach komunikacji publicznej
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i wrażeniach estetycznych, jakich doświadczyła w trakcie
„sakura”, czyli kwitnienia wiśni.
Imponująca znawstwem omawianego tematu Karolina nie
pominęła również ciekawostek,
o których wzmianek próżno szukać w przewodnikach czy programach podróżniczych. Z humorem wyjaśniła zamiłowanie
Japończyków do noszenia maseczek chirurgicznych, skomentowała zasady panujące w tamtejszych taksówkach, bożonarodzeniowe zwyczaje i zamiłowanie do robienia sobie zdjęć. Nie
zabrakło również inteligentnych
analogii pomiędzy Japonią i Polską.
- Będąc w Japonii miałam
okazję skorzystać z ich szybkiej
kolei Shinkansen. Tam podróż
tym środkiem lokomocji traktowana jest jak coś luksusowego,
dla nas podróż pociągiem wiąże
się z mniej przyjemnymi doświadczeniami. Po wejściu wszystko
zaczęło się trząść. Dla mnie to
nic dziwnego, w naszych pociągach to normalne - mówiła
z uśmiechem Karolina. - Niestety, to do czego ja byłam przyzwyczajona podróżując polskimi pociągami, dla Japończyków
oznaczało coś innego. Nagle
wszyscy wpadli w panikę. Okazało się, że zaczęło się trzęsienie
ziemi.

Ekspresyjna opowieść o spełnionym marzeniu i podróży
życia wzbogacona została prezentacją eksponatów, które Karolina zdobyła podczas swojej
wyprawy. I tak goście mogli
zobaczyć specyficzne koperty
dostosowane do japońskiego
pisma, wydawnictwa w języku
japońskim, jedwabne wachlarze,
naczynia, kalkomanię i wiele
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innych oryginalnych przedmiotów, które na pierwszy rzut oka
nie przywodzą ich praktycznego
zastosowania.
Chętnych do spotkania się
z fascynującą kulturą Azji zapraszamy do Miejskiego Domu
Kultury, na prowadzone przez
Karolinę Dwornik zajęcia hatha
jogi. Więcej informacji pod
numerem tel. 74 666 95 70.

NOWINKI Z BIBLIOTEKI

Profesjonalna
pomoc
w pisaniu CV

Miejska Biblioteka Publiczna
oferuje profesjonalną pomoc
w pisaniu CV, selekcji
informacji do CV
oraz pomoc w pisaniu listów
motywacyjnych.
Dobre CV i list motywacyjny są
pierwszym krokiem
do uzyskania wymarzonego
lub w danej chwili
odpowiedniego zatrudnienia.
Pomożemy Ci napisać CV tak,
aby zwróciło uwagę
potencjalnego pracodawcy
właśnie na Ciebie.
Konsultacje od poniedziałku
do piątku. Zapisy osobiście
lub pod numerem
tel. 74 666 95 75.

Kalendarz artystów
Świebodzic na 2016 rok

Zasady rekrutacji prac plastycznych do kalendarza
artystów Świebodzic na rok 2016

owarzystwo
Miłośników
Świebodzic ogłasza nabór
T
prac do kalendarza artystycznego

1. Organizatorem projektu drugiej edycji
Kalendarza Artystów Świebodzic jest
Towarzystwo Miłośników Świebodzic.
2. Celem wydawnictwa jest
popularyzowanie dorobku artystycznego
twórców świebodzickich.
3. Warunkiem uczestnictwa jest
zgłoszenie prac plastycznych
odpowiadających podanym zasadom:
- praca musi mieć wymiary mieszczące
się w podanym schemacie
- czyli format A 3
- tj. 48 cm na 29,5 cm - szablon
z wymiarami pokazany z lewej
- praca może być wykonana techniką
dowolną - farbami, kredkami, ołówkiem,

na rok 2016.
Pragniemy by w przedsięwzięciu wzięło udział jak najwięcej osób uzdolnionych plastycznie, którzy do tej pory nie
mieli możliwości pokazania
swoich prac mieszkańcom miasta.
Jako stowarzyszenie w zadaniach statutowych mamy również działania kulturalne szeroko
rozumiane. Jednym z nich jest
prezentacja dokonań artystów
tworzących na terenie miasta.

Opublikowaliśmy kalendarz
artystyczny na rok 2015 i pragniemy pomysł ten kontynuować. Równocześnie chcielibyśmy, aby w drugiej edycji wzięło
udział jak najwięcej osób. Do
kalendarza trafi tylko 12 prac,
ale wszyscy artyści zostaną uhonorowani ekspozycją swoich
prac na wystawie miejskiej.
Zapraszamy i zachęcamy
jak najszersze grono do wzięcia
udziału w projekcie.
Zarząd
Towarzystwa
Miłośników Świebodzic

kolaż, rysunek na szkle, wycinanka itd.
- praca musi zostać wykonana
na po-wierzchni płaskiej mieszczącej się
w skanerze drukarskim - na kartonie,
tkaninie nie naciągniętej na ramę,
szkle itd.
- tematyka prac jest dowolna
- prace powinny być bez oprawy
- np. passpartou
- do każdej pracy należy dołączyć kopertę
zawierającą imię i nazwisko autora, adres
i telefon kontaktowy lub mail
4. Odbiór prac do kalendarza
za pokwitowaniem nastąpi dnia
15 czerwca 2015 roku w godzinach
12.00-16.00 w Miejskim Domu Kultury

przy ul. Wolności 13 w sali kominkowej.
5. Po wydrukowaniu kalendarza prace
zostaną zwrócone autorom.
6. Do edycji kalendarza zostanie
wybranych 12 prac. Wszystkie pozostałe
zostaną zaprezentowane na wystawie
miejskiej w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach.
7. Artyści, których prace zostaną
opublikowane w kalendarzu otrzymają
egzemplarze autorskie kalendarza.
8. We wszystkich sprawach związanych
z kalendarzem prosimy kontaktować się
pod numerem telefonu: 604 364 544
lub mailowo - tms_swiebodzice@onet.eu.

Orliki pokazały, co potrafią!
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rużyny z Wrocławia,
Wałbrzycha, Jedliny
Zdroju,
Boguszowa
Gorce, Świdnicy, Pęgowa, Bolkowa i Świebodzic,
w sumie ponad stu zawodników,
rywalizowało w III Turnieju
Orlików o Puchar Burmistrza
Miasta Świebodzic. Rozgrywki
odbyły się w niedzielę, 15 marca,
w hali OSiR Świebodzice.
Inicjatorami tego wydarzenia
byli rodzice - członkowie Stowarzyszenia MKS Victoria
Świebodzice, którzy poprzez
swoją sportową działalność
zachęcali innych do aktywnego
spędzania wolnego czasu wspólnie ze swoimi dziećmi.
Podczas piłkarskiego Turnieju
rozegrano 27 meczy. To było
prawie 300 minut wielkich emocji, oklasków i skandowania.
Wspólnie z Burmistrzem Miasta

Bogdanem Kożuchowiczem,
Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Janem Klepcem,
Kierownik Wydziału Funduszy
Zagranicznych Marzeną Koroną-Kruk oraz radnym Rady
Miejskiej Jarosławem Dąbrowskim kibice głośno dopingowali
młodych zawodników.
Najlepsza okazała się drużyna
Zorzy z Pęgowa, drugie miejsce
zajęła grupa Sporting I z Wrocławia, a trzecie miejsce zajęli
chłopcy z MKS Victoria Świebodzice. Różnice pomiędzy drużynami były niewielkie, co może
świadczyć o wyrównanym poziomie gry.
Mieszkańcy Świebodzic i goście mieli możliwość skosztowania wypieków przygotowanych przez rodziców - organizatorów turnieju. Dodatkowym
atutem imprezy była loteria

Juniorzy ogrywają
AKS Strzegom
rozegranym w czwartek,
12 marca, meczu sparingoW
wym przed zbliżającą się rundą

wiosenną sezonu 2014/2015,
zespół juniorów MKS Victoria
Świebodzice pokonał na stadionie
miejskim im. L. Paluszaka drużynę juniorów AKS Strzegom 5:1
(3:1). Bramki dla Victorii w tym

spotkaniu zdobyli: Marcin Bałut
- 4, Mateusz Melańczuk. Skład
MKS Victorii Świebodzice:
Chrebala, Olszówka, Laskowski, Siodlarz, Jarosz, Dworzyński, Dobrowolski A., Powrózek,
Melańczuk, Bałut, Uglis. Na
zmiany wchodzili: Rogowski,
Borowiec, Sieński.

Zwycięskie szczypiornistki
rozegranym w sobotę, 7
marca, meczu 9. kolejki
W
spotkań o mistrzostwo II Ligi

Kobiet w piłce ręcznej zespół
MKS Victoria Świebodzice pokonał na własnym parkiecie drużynę
AP KS Poznań 25:23 (12:8).
Wygrana w meczu z poznaniankami to trzecie zwycięstwo pod-

opiecznych trenera Marka Gąsiora w obecnych rozgrywkach.
W następnej kolejce świebodziczanki zagrają w meczu wyjazdowym z drużyną MUKS Lider
Świebodzin. Mecz odbędzie się
w niedzielę, 22 marca, o godz.
18:00.
I

Młodziczki ze zmiennym
szczęściem

rozegranym w niedzielę, 8
marca, meczu 18. kolejki
W
spotkań o mistrzostwo Ligi

Wojewódzkiej Młodziczek, zespół MKS Victorii Świebodzice
pokonał w spotkaniu wyjazdowym drużynę LKPR Moto Jelcz
Oławaaż 39:9. Niestety, w kolej-

nej serii spotkań, zespół prowadzony przez trenera Bogdana
Stankiewicza musiał uznać wyższość rywalek. W meczu rozegranym w niedzielę, 15 marca,
Victoria przegrała na własnym
parkiecie z zespołem MKS
Zagłębie Lubin 22:28 (10:14).
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fantowa, w której każdy los był
wygrany.
Imprezę otworzył przyjaciel
dzieci i młodzieży, pasjonat piłki
nożnej, Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.
Życzył zawodnikom i zawodniczkom dobrej zabawy, zachowania fair play oraz radości
z rozegranych meczów. Dzięki
zaangażowaniu burmistrza młodzi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki, puchary i statuetki. Nagrody
wręczył uczestnikom Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Klepiec.
W imieniu organizatorów
przekazujemy gorące podziękowania wszystkim rodzicom,
przyjaciołom drużyny Orlików/
Młodzików z MKS Victoria
Świebodzice za poświęcony
czas i okazaną pomoc. Wsparcia
finansowego i rzeczowego
udzielili: Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świebodzicach,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Świebodzicach, Prezes OSiR-u,
Toyota Nowakowski, firma
Cast, Robert Wdowiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe, Mapei, Cukiernia Artur Mróz.
Szczególne podziękowania
należą się Ochotniczej Grupie
Ratowniczej ze Świebodzic,
która natychmiast reagowała na
wszelkie niedyspozycje i kontuzje zawodników.
I

Falstart na inaugurację
W
sobotę, 14 marca, zainaugurowane zostały
rozgrywki w Lidze
Dolnośląskiej Młodzików oraz
Lidze Dolnośląskiej Trampkarzy. Zespoły MKS Victoria
Świebodzice zaliczyły falstart

w tych rozgrywkach. Zespół
młodzików prowadzony przez
trenera Łukasza Citków uległ
w Oleśnicy drużynie Akademii
Piłkarskiej Oleśnica aż 1:8 (1:4),
zaś zespół trampkarzy trenera
Krzysztofa Króla przegrał we

Wrocławiu z drużyną Parasola
1:5 (0:5). Honorową bramkę dla
Victorii zdobył Patryk Szczerba. Kolejne spotkania zespoły
Victorii rozegrają już w sobotę,
21 marca, na własnym boisku
z zespołami Ślęzy Wrocław

- trampkarze - spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00,
oraz FC Wrocław Academy
- młodzicy - mecz zaplanowano
na godzinę 13:00.
I

ogłoszenia/komunikaty
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Nazwa nieruchomościNr działki gruntu

Os. Sudeckie
Wałbrzyska
B. Chrobrego
Młynarska

l. mieszkalny 7 (3 F)
pom. gospodarcze (1)
l. mieszkalny 3 (2 A)
l. mieszkalny 1 (27)

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

obręb
70
515/6
412, 482
333/5, 333/13

3
3
1
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.

BIURO NIERUCHOMOŚCI „MÓJ DOM”
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon. - piątek 10.00 do 17.00
tel. 889 746 534
tel. 607 867 971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
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. Współpracujemy z ekipą remontową godną
polecenia. Remonty, wykończenia. Szybko,
sprawnie, dobrze.
2. Współpracujemy z firmą profesjonalnie
zajmującą się wdrażaniem Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych
(wymaganych od 2015r. Przez GIODO).
I Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
na I piętrze. 48 m2 cena 120 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
na I piętrze na ulicy Księcia Bolka.
61 M2 cena 179 tys.
I Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Ogrzewanie gazowe,
okna PCV. 57 M2 - cena 90 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na wysokim parterze, okna PCV.
84 M2 - cena 200 tys.
I Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Okna PCV.
44 M2 - cena 100 tys.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

piątek, 20 III 2015

I Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka
na I piętrze z balkonem. Okna PCV. Cena 85 tys.
I Sprzedam. Okolice Patronackiej.
II poziomowe, 3 pokojowe mieszkanie,
stan idealny. 62 M2 - cena 190 tys.
I Sprzedam. Świebodzice okolice Rynku.
2 pokojowe mieszkanie na parterze.
Ogrzewanie co węglowe, okna PCV.
51 M2 - cena 90 tys.
I Sprzedam. 3 pokojowe mieszkanie
z ogródkiem na ulicy Wałbrzyskiej.
Ogrzewanie gazowe. Okna PCV.
60 M2 - cena 129 tys.
I Sprzedam. 2 pokojowe mieszkanie
(okolice Warszawianki) po kapitalnym remoncie.
Ogrzewanie gazowe. Okna PCV.
52 M2 - cena 125 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
Ładne 3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV.
51 M2 - cena 125 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Przestronne
3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV.
67 M2 - cena 145 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
po remoncie na parterze. 51 M2 - cena 159 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. 48 M2 - cena 134 tys.
I Sprzedam Dom w Świebodzicach.
Stan surowy zamknięty. Działka 230 m2.
Dom 118 m2 - cena 336 tys.
I Sprzedam Dom wolnostojący w Dzierzkowie.
Działka 2200 m2. Cena 160 tys.
I Sprzedam Dom w Kłaczynie. Wolnostojący
na działce 1400 m2 cena 320 tys.
Sprzedam Dom w Starych Bogaczowicach.
Wolnostojący na działce 1500 m2 cena 270 tys.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza 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. Jana Mikulicza 12
46,60 m2
6,60 zł + 23%VAT
(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową)

2649,00 zł

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 15 kwietnia 2015 r
o godz. 9.30 - 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, który można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.0013.00, 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 2.649,00 zł (słownie: dwa
tysiące sześćset czterdzieści dziewięć 00/100). 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 42.
Świebodzice, dnia 17. 03.2015 r.

OGŁOSZENIA DROBNE
G wynajmę halę magazynowo-produkcyjną, pow.

600 m2, lokalizacja Świebodzice-Ciernie.
Woda, prąd, gaz, inst. sanitarna, ogrzewanie.
Obiekt chroniony. Kontakt: 600 352 632
G zajmę się opieką nad dzieckiem lub osobą
starszą, tel. 727 741 369
G sprzedam telewizor Panasonic 32 cale, 100 Hz,
100% sprawny, nigdy się nie psuł, cena 300 zł,
tel. 795 597 704
G sprzedam monitor Samsung, 19 cali,
stan idealny, cena 100 zł, tel. 795 597 704
G 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
G sprzedam kawalerkę na Os. Piastowskim,
pow. 33,07 m2, po remoncie, cena 93 tys. zł,
tel. 606 986 173
G Zaopiekuję się starszą osobą.
Jestem odpowiedzialna i posiadam doświadczenie
w opiece nad starszymi i chorymi ludźmi.
Tel. kontaktowy: 516 355 124
G sprzedam dom bliźniak w okolicy parku, 5 pokoi,
garaż na dwa samochody, ogród, tel. 691 579 594
G wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 60 m2
w Świebodzicach, tel. 533 640 283

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

Kartki jak zawsze piękne
16

konkurs

piątek, 20 III 2015

W

dodatku wykonane
z niezwykłych materiałów
koralików, guzików,
wacików kosmetycznych a nawet
z kaszy i makaronu. Z tego wyszły
cudne Kurczaki, zające i wielkanocne pisanki umieszczone na
kartkach
świątecznych.
Tegoroczna edycja konkursu na
najpiękniejsza kartkę wielkanocną
znów
pobiła
rekord
nadesłano blisko 400 prac.
Komisja konkursowa w składzie: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Sekretarz Miasta
Anna Żygadło, Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska, Kierownik Wydziału Promocji Ilona Szczygielska, Dorota Trusewicz Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny i Justyna Nogajczyk z Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
sporo się natrudziła, zanim
wybrała 8 najlepszych projektów. Tegoroczne prace dzieci
były tak piękne, że wyróżniono
aż 60 autorów. W wykonanie

kartek włożyli wiele serca ale
i pomysłowości, bo wykorzystane materiały były czasami mocno zaskakujące.
W konkursie jak zawsze wzięły udział świebodzickie placówki oświatowe, zarówno te publiczne jak i niepubliczne. Kartki
dotarły także z DPS-u w Jaskulinie, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Świebodzicach,
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada i ze Stowarzyszenia SMYKI.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,
nagrodzonym i zwycięzcom
gorąco gratulujemy, wręczenie
nagród i wyróżnień zaplanowano na koniec marca.
Nagrody:
Alicja Janik - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3
Szymon Kulesza - Liceum
Ogólnokształcące w Świebodzicach
Michał Mielczarek - Publiczny Zespół Szkól Integracyjnych w Świebodzicach

Pisz do nas!

Czekamy na ważne
i ciekawe informacje:

gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Paweł Jarosz - Publiczne
Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach
Oliwa Trzos - Publiczne
Przedszkole nr 3 w Świebodzicach
Dawid Wójcik - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Świebodzicach
Katarzyna Błachewicz - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świebodzicach
Małgorzata Galanta - Dom
Pomocy Społecznej w Jaskulinie
Wyróżnienia
G Publiczne Przedszkole nr 2
Maja Balcerzak
Aleksander Markowski
Emilia Bącal
Wiktoria Paszkowska
Maja Michalik
Publiczne Przedszkole nr 3
Mateusz Bar
Milena Czarnecka
Julia Piątkowska
Michał Andruszkiewicz
G Niepubliczne Przedszkole
Językowe Chatka Puchatka

Natalia Joachimiak
Mirela Dzwonkowska
G Niepubliczne Przedszkole
Koniczynka I
Michał Kriszniewski
Lena Wesołowska
Klara Rejman
G Niepubliczne Przedszkole
Koniczynka
Patrycja Błaź
G Niepubliczne Przedszkole
Kraina Marzeń
Bogusław Połoszczański
Nicola Zarzycka
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Ilona Szymczak
Szymon Gruchała
Marcelina Pilipionek
Andrzej Wutte
Oktawia Surmaj
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Kacper Nawojski
Aleksandra Obajtek
Oliwia Prusińska
Julia Cieślińska
Filip Gułaj

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Michalina Drzał
Wiktoria Partyka
Natalia Szuchnik
Szkoła Podstawowa nr 7
Michał Hrycyszyn
Adam Duliban
Michał Wiśniewski
G Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
Maciej Ślęk
Aleksandra Mielczarek
G Publiczne Gimnazjum nr 1
Julia Dubina
Natalia Guz
G Publiczne Gimnazjum nr 2
Wiktoria Pek
Katarzyna Pietkiewicz
G Społeczne Gimnazjum
Akademickie
Hubert Muszyński
Filip Podhalicz
Liceum Ogólnokształcące
Daniel Niżyński
G Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
Łukasz Mataczyński
Dominik Wasiuk

Celina Jędrzejewska
Monika Wasiuk
Adam Kędzierski
G Świetlica Środowiskowa
Tęczowa Gromada
Oliwier Wrzeszcz
Paweł Jankiewicz
Wiktoria Kokoszka
Daniel Wojtkiewicz
Kasandra Gałka
G Dom Pomocy Społecznej
w Świebodzicach
Dawid Cholewka
Jakub Zyga
Damian Dybaś
G Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Smyki
Nicole Dyjak
Lena Wrzeszcz
Wiktoria Postawska
Gabriel Matyjas
G Dom Pomocy Społecznej
w Jaskulinie
Małgorzata Galanta
Marek Tatarek.

Oglądaj relacje
z miejskich wydarzeń na
www.swiebodzice.pl
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