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R
usza trzecia edycja budżetu obywatelskiego
Gminy Świebodzice - zgłaszamy pomysły
na 2016 rok. Wiele spośród zgłoszonych
przez mieszkańców w poprzednich latach

zostało już zrealizowanych, kolejne będą wykonywa-
ne w roku bieżącym. Warto zgłosić swój pomysł
i włączyć się w poprawę wyglądu i jakości życia
w mieście.

Pierwszy etap czyli zgłaszanie wniosków potrwa
do 31 sierpnia.

Propozycje można przesłać drogą elektroniczną
na adres ilona.szczygielska@swiebodzice.pl lub
wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajdu-
je się na parterze ratusza.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl,
w zakładce Budżet partycypacyjny

Więcej - str. 3

UWAGA! Następne wydanie Gazety Świebodzickiej w czwartek, 30 kwietnia!
Ze względu na święto, które przypada 1 maja, numer 217 GŚ ukaże się wyjątkowo w czwartek, 30 kwietnia, zapraszamy do lektury.

Zgłoś swoją propozycję
do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego!

Rozpoczyna się
peregrynacja
FIGURY MATKI
BOSKIEJ FATIMSKIEJ.
Sprawdź, kiedy
figurka odwiedzi
Twoją parafię. Str. 6

ZABÓJSTWO
na Krótkiej
68-letna kobieta
została zamordowana
przez swojego
konkubenta.
Ofiara otrzymała
12 ciosów nożem.
Kobieta zginęła
w wyniku kłótni
z partnerem.
WIęcej na str. 5

Będzie głośno
i efektownie
w Rynku

Mamy nadzieję na piękną
pogodę i setki lśniących
w słońcu maszyn. Przed nami
kolejny Zlot Motocykli,
na który zapraszamy w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza oraz Dariusza
Stańczyka, właściciela Hotelu
Księżyc.
Ryczące harleye, ścigacze
czy trójkołowce zaparkują
w samym Rynku w sobotę,
25 kwietnia. Podziwiać
te wychuchane i podrasowane
cudeńka będzie można
od godz. 15:00 - wtedy to
tradycyjnie odbędzie się
poświęcenie maszyn,
a później cała ta trąbiąca
klaksonami i ziejąca spalinami
kawalkada przejedzie ulicami
miasta (i to jest najbardziej
widowiskowa część imprezy)
do hotelu Księżyc,
gdzie rozpocznie się impreza
plenerowa.
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców.

W tym roku bawimy się na święcie
miasta 20 i 21 czerwca.
20 czerwca (sobota) wystąpią:
Trzeci Wymiar, B-QLL, zespół
w klimatach disco polo, gwiazdą
tego dnia będzie zespół Łzy.
Po koncercie tradycyjna dyskoteka
pod gwiazdami.
21 czerwca (niedziela):
- Kabaret z Kopydłowa, Gosia
Andrzejewicz, gwiazda wieczoru
- Donatan&Cleo.
Jak co roku będą także punkty
gastronomiczne i wesołe
miasteczko.

Dni Świebodzic - znany pełny program
DONATAN&CLEO

ŁZY



2 ooggłłoosszzeenniiaa//kkoommuunniikkaattyypiątek, 17 IV 2015
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Jeszcze tylko do końca kwietnia możesz przekazać
1% dla organizacji lub osoby potrzebującej

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę prze-
kazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego,
jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego
podatku.

Z fiskusem rozliczamy się jeszcze do końca
kwietnia, zatem pamiętajmy, by wesprzeć wybraną
organizację lub osobę fizyczną swoim podatkiem. 
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organizacji
pożytku publicznego?
� podatnik podatku dochodowego od osób

fizycznych,
� podatnik opodatkowany ryczałtem od przy-

chodów ewidencjonowanych,
� podatnik objęty liniową, 19 - procentową

stawką podatku,
� podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego

zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych
instrumentów finansowych

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

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubry-
kę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-
36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego
wpisujemy nazwę organizacji pożytku publiczne-

go, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przeka-
zać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może
przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe
informacje, dotyczące jego preferencji co do roz-
dysponowania środków z 1% przez organizację
pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubry-
ce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt 
z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną
kwotę, którą podatnicy przekazali danej organiza-
cji, na jej konto.
� 1% można przekazać tylko w zeznaniach

podatkowych złożonych w terminie.
� W przypadku niezgodności numeru KRS 

i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym,
podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
� Podatnik nie może podzielić swojego 1% na

kilka organizacji

Komu w Świebodzicach można przekazać 1%?

� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Smyki
KRS 0000305844
� Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze

im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach
KRS 0000298747
� Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej, KRS 0000048985
�
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Budżet obywatelski 2016
- można zgłaszać propozycje
R

usza trzecia edycja bu-
dżetu obywatelskiego
Gminy Świebodzice 
- na 2016 rok. Wiele

spośród zgłoszonych przez
mieszkańców w poprzednich
latach pomysłów zostało już zre-
alizowanych, kolejne będą wy-
konywane w roku bieżącym.
Warto zgłosić swój pomysł i włą-
czyć się w poprawę wyglądu 
i jakości życia w mieście.

Pierwszy etap czyli zgłaszanie
wniosków potrwa do 31 sierp-
nia.

Propozycje można zgłaszać
drogą elektroniczną na adres 

ilona.szczygielska@
swiebodzice.pl 
lub wrzucając kartkę do ozna-

czonej urny, która znajduje się
na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wnio-
sków, w drugiej fazie, zgłoszone
propozycje zostaną przekazane
do rozpatrzenia odpowiednim
wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawan-
sowania, a także nakłady finan-
sowe potrzebne do ich realizacji.

Propozycje, które zostaną pozy-
tywnie zweryfikowane pod
względem formalnym, praw-
nym i finansowym będą wpisane
do budżetu na 2016 rok. Listę
zatwierdzonych zadań poznamy
jesienią 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy znaj-
dą Państwo na stronie interneto-
wej Świebodzic 

www.swiebodzice.pl
w zakładce Budżet partycypa-

cyjny.

Budżet obywatelski to nie
tylko możliwość wpływania na
zarządzanie miastem, ale także
świetna inicjatywa integrująca
lokalną społeczność. 

Dzięki umożliwieniu miesz-
kańcom możliwości diagnozo-
wania i raportowania ich bie-
żących oczekiwań wyremonto-
wane zostały chodniki, zamon-
towano nowe lampy, odnowiono
balustrady na kładce przy ul.
Wiejskiej oraz wykonano wiele

innych, które wpłynęły na po-
prawę komfortu życia świebo-
dziczan.

Tym bardziej zachęcamy zatem
Państwa do włączenia się w kon-
struowanie kolejnej edycji budże-
tu obywatelskiego, może i tym
razem Państwa pomysły będą mo-
gły zostać wcielone w życie.

- Gorąco zapraszam do zgła-
szania pomysłów, może to być

inicjatywa indywidualna albo
sąsiedzka, jest z pewnością wiele
spraw, które czekają na rozwią-
zanie, a formuła budżetu obywa-
telskiego pozwoli na ich do-
strzeżenie i - jestem przekonany
- zrealizowanie zgodnie z ocze-
kiwania mieszkańców - mówi
Bogdan Kożuchowicz, bur-
mistrz Świebodzic.

�

Budżet partycypacyjny 

To mechanizm umożliwiający mieszkańcom bezpośredni wpływ
na sposób wydawania części pieniędzy publicznych. 
Oznacza świadome współdecydowanie mieszkańców 
o sprawach całej miejscowości i swojej okolicy. Integruje lokalne
społeczności, wzmacnia poczucie sprawiedliwości związane 
z podziałem funduszy publicznych, rodzi nowy typ
odpowiedzialności mieszkańców za dobro wspólne jakim 
jest miejsce, w którym żyją. Korzystnie wpływa także 
na edukację obywatelską, polepsza relacje na linii władza 
- obywatel, zwiększa świadomość związaną 
z regułami rządzącymi funkcjonowaniem samorządów 
i samorządności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013

Konsultacje społeczne
Burmistrz Gminy Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaprasza do udziału w konsultacjach spo-

łecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-
2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) problemem jest utrudniona dostęp-
ność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami.
Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funk-
cjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego
Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy
potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW.
Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu
Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument
zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan trans-
portowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych
realizacji ww. przedsięwzięcia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowa-
nia propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail:
marzena.koronakruk@swiebodzice.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 - Biuro

Podawcze - parter,  w terminie do dnia 18.05.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Marzena Korona-Kruk tel. 74 666 95 32 lub 697 299 227 
Do pobrania na stronie www.swiebodzice.pl (dział Aglomeracja Wałbrzyska - projekty

Aglomeracji Wałbrzyskiej):

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej (projekt),
Formularz zgłaszania uwag/wniosków (doc),
Formularz zgłaszania uwag/wniosków (pdf).

Będziemy mieli mercedesy!
W czwartek, 16 kwietnia, gmina podpisała umowę z firmą Mercedes na przygotowanie 3 autobusów. Jest

więc duża szansa, że nowoczesne, ekologiczne i super wyposażone pojazdy zobaczymy na naszych ulicach jesz-
cze pod koniec roku! 

Produkcja nowych pojazdów to minimum pół roku. Autobusy nie stoją w magazynach, tylko są produkowane
po złożeniu zamówienia i według określonych przez zamawiającego kryteriów. Nasze autobusy będą najnowo-
cześniejsze i najlepiej wyposażone, jak to tylko możliwe. Muszą być gotowe do końca sierpnia tego roku. 

Autobusy będą zakupione w ramach projektu: „Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla
potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice”, w ramach Priorytetu nr 3”. „Rozwój infrastruktury trans-
portowej na Dolnych Śląsku („Transport”), dz nr 3.3. Transport Miejski i podmiejski RPO dla Województwa
dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Świebodzice zawarła stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu, w dniu 27.02.2015 r. W ramach umowy przyznano Gminie Świebodzice dofinansowanie 
w kwocie 3 560 477, 75 zł, tj. 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wartość całej umowy
to ponad 4 mln zł. 

Zakończenie finansowe i rzeczowe realizacji projektu to 30.09.2015 r.

Tylko trzy uchwały były do
podjęcia podczas VII sesji

Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Najważniejsza dotyczyła zmian 
w budżecie. Chodziło o przesu-
nięcie środków na zakup autobu-
sów dla miejskiej komunikacji 
- jak wyjaśniał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz niezbędne, by móc
podpisać umowę z wykonawcą
naszych pojazdów i by ten zmieś-
cił się w czasie z ich realizacją.

Dodatkowa kwota na przetarg
dotyczący miejskich autobusów
to 64 tys. zł. Wprowadzono tak-
że nowe zadanie inwestycyjne 
- rewitalizacja ulicy Krasickiego
- 105 tys. zł.

Ten punkt w uchwale szcze-
gólnie ucieszył radnego Zbig-
niewa Opalińskiego. - To do-
brze, że ta ulica doczeka się

odnowienia, mieszkańcy bardzo
na to czekają - powiedział nam
radny.

Zwiększył się także plan do-
chodów gminy o kwotę 154.844
zł - to dotacja z budżetu państwa
na dofinansowanie wydatków 
z zakresu świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym.

Uchwałę przyjęto jednogłoś-
nie.

Rada Miejska przyjęła także
ważną uchwałę, wprowadzoną
do porządku obrad podczas sesji
na prośbę burmistrza Bogdana
Kożuchowicza. Dotyczyła ona
pomocy finansowej dla Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Pomoc dotyczy
oczywiście naszego Komisariatu
Policji - to 15 tys. zł na dodatko-

we patrole piesze, które będą
realizowane na terenie miasta.
To już kolejny rok, kiedy samo-
rząd finansuje dodatkowe służby
policjantów, odbywają się one
głównie w weekendy, w godzi-
nach wieczornych i nocnych. 

Tę uchwałę poparło 16 rad-
nych, 3 było przeciw, jeden
wstrzymał się od głosu. O ile
głosy wstrzymujące można jesz-
cze zrozumieć, o tyle sprzeci-
wianie się czemuś, co ma popra-
wić bezpieczeństwo mieszkań-
ców, jest co najmniej zaskaku-
jące. Kwota przeznaczona na
płatne patrole nie jest wygóro-
wana, a przecież dodatkowe służ-
by piesze są widoczne na mieś-
cie i dobrze odbierane przez
mieszkańcow.

�

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
sesja w dniu 14 kwietnia 2015 r., skrót

� Radny Dariusz Skalny zgłosił problem z wodą podciekającą na posesje przy ul. Świerkowej 47 i 47 a.

� Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec zapytał, czy znana jest kwota zaległości wynikających 
z tytułu niezapłaconego podatku za śmieci oraz czy są możliwości dopracowania takiego zadłużenia.
Sekretarz Miasta Anna Żygadło wyjaśniła, że opłata za śmieci ma charakter podatku, w związku z czym
nie można go odpracować. W kwestii wysokości zobowiązań głos zabrała Skarbnik Miasta 
Luiza Gass-Sokólska. - Sprawdzimy to dokładnie i przedstawimy informację na piśmie, 
ale według mojej wiedzy to może być kwota rzędu 300 tys. zł, przy 3,4 mln zł wpływu.

Zmiany w budżecie i pieniądze
na dodatkowe patrole
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W
ybrać kierunek tech-
niczny czy może
językowy? Szkoła
ogólnokształcąca czy

może medyczna albo rolnicza?
Która ze ścieżek edukacji zapewni
dobry start na rynku pracy? Od-
powiedzi na te pytania próbowali
znaleźć młodzi ludzie, odwiedza-
jący III Świebodzickie Targi
Przedsiębiorczości i Planowania
Kariery Zawodowej. 

Wybór ścieżki edukacyjnej, 
a w dalszej perspektywie zawo-
du, to życiowa decyzja. Świebo-
dzickie Targi Przedsiębiorczości
i Planowania Kariery Zawodo-
wej od trzech lat próbują pomóc
młodym świebodziczanom 
w tym niełatwym wyborze.
Trzecia edycja targów odbyła się
9 kwietnia w sali Miejskiego
Domu Kultury. Około 500 gim-
nazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z miasta
mogło zapoznać się z ofertą 22
szkół i uczelni wyższych z regio-
nu: Wrocławia, Wałbrzycha,
Legnicy, Kłodzka, Świdnicy 
i Świebodzic. Placówki prezen-
towały swoją ofertę edukacyjną,

doradztwem służyły także insty-
tucje zajmujące się wspomaga-
niem planowania kariery.

III Świebodzickie Targi
Przedsiębiorczości i Planowania
Kariery otworzył Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz.

- Ogromnie się cieszę, że po
raz kolejny możemy gościć tyle
szkół i uczelni z regionu, jestem
pewien, że każdy uczeń, który
odwiedzi targi, znajdzie dla sie-
bie coś interesującego wśród tak
bogatej oferty. Mam nadzieję, że
targi pomogą młodym ludziom
w tym trudnym zadaniu, jakim
niewątpliwie jest wybór szkoły
ponadgimnazjalnej czy kierunku
studiów tak, by później znaleźć
swoje miejsce na rynku pracy 
- mówił burmistrz.

W uroczystym otwarciu tar-
gów wzięli udział: Tadeusz
Kotlarski, Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Świdnicy,
Teresa Stoszek, Zastępca Dy-
rektora PUP oraz Joanna Du-
lowska, Kierownik świebodzic-
kiej filii urzędu a także Zofia
Choińska, Kierownik Wydziału

Edukacji i Spraw Społecznych
UM w Świebodzicach.

- Młodzież może się zapoznać
z szeroką ofertę edukacyjną pla-
cówek z całego regionu, od pro-
fili technicznych, po humani-
styczne, medyczne i wiele in-
nych. I wszystko to w jednym
miejscu. To duże ułatwienie,
oszczędność czasu i pieniędzy 
- mówiła Joanna Dulowska, kie-
rująca świebodzicką filią PUP. 
- Wszyscy wiemy, jak trudna jest
decyzja o tym, jaką szkołę czy
uczelnię wybrać, w końcu to
decyzja warunkująca dalsze
życie. Naszym zadaniem jest
pomóc tym młodym ludziom,
podpowiedzieć, doradzić.

Sądząc po frekwencji, taka
właśnie formuła targów cieszy
się dużym zainteresowaniem
młodzieży. Uczniowie chętnie
podchodzili do stoisk wysta-
wienniczych, nie ograniczając
się tylko do wzięcia ulotki. Wiele
osób dopytywało o interesujące
ich tematy.

- Wiem, że powinno się sta-
wiać na studia inżynieryjne,

techniczne, ale ja jestem typową
humanistką, więc szukam raczej
coś pod tym kątem - powiedziała
nam jedna z uczestniczek. - Faj-
nie, że są targi, bo można zdobyć
dużo informacji w jednym miej-
scu. Nie wszystko można wy-
czytać w necie. 

Organizatorami targów byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach
i Powiatowy Urząd Pracy Filia
w Świebodzicach. 

Kolejna edycja w przyszłym
roku, a 14 maja odbędą się kolej-
ne Targi Pracy - tym razem 

z ofertami zatrudnienia - plakat
na str. 11.

�

Planowanie kariery? 
To się może udać

W
5. rocznicę katastrofy

smoleńskiej delegacja
władz naszego miasta

złożyła kwiaty i zapaliła znicze

pod tablicą, upamiętniającą ofiary
tragedii, do której doszło pod
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010
oraz ofiary Zbrodni Katyńskiej. 

W katastrofie prezydenckiego
samolotu, który leciał na obcho-
dy związane z 70. rocznicą
Zbrodni Katyńskiej, zginęło 96

osób, w tym prezydent RP Lech
Kaczyński i jego małżonka Ma-
ria.

W piątek, 10 kwietnia, Bur-
mistrz Miasta Bogdan Kożu-
chowicz oraz radni i przedstawi-
ciele miejskich jednostek, spo-
tkali się by oddać część ofiarom
tej tragedii, zapalić znicze i po-
modlić się. Kwiaty złożyli: bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz,
Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Świebodzicach: Zdzi-
sław Pantal i Jan Klepiec, radni
Teresa Małecka, Krystian Wo-
łoszyn i Lesław Podhalicz oraz
Paweł Kaczmarek i Maria
Dobrzańska z Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości i Ilona
Szczygielska, Kierownik Wy-
działu Promocji UM.

Wiceprzewodniczący Zdzi-
sław Pantal w kilku słowach
wspomniał o zmarłych tragicz-
nie przedstawicielach polskiej
elity podkreślając, że reprezento-
wali różne środowiska, lecz 

- przywołując cytat z jednego 
z utworów Czesława Niemena:
„u kresu groby nas zrównają”.
Zdzisław Pantal wyraził także
ubolewanie z faktu, że po 5 la-
tach wciąż panuje chaos infor-
macyjny i mnożą się niejasności
w sprawie wyjaśnienia okolicz-
ności tego smutnego wydarze-
nia.

Uroczystość odbyła się w Par-
ku Miejskim, pod pamiątkową,

marmurową tablicą, która upa-
miętnia także ofiary mordu ka-
tyńskiego z 1940 roku - w tym
roku mija 75. rocznica wymor-
dowania przez NKWD polskich
oficerów a także 75. rocznica
masowych wywózek Polaków
na Sybir. 

Obok rośnie dąb pamięci, za-
sadzony w tym miejscu w 2011
roku. 
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Lista wystawców

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
w Wałbrzychu
Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy (Świdnickie
Centrum Edukacji)
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Młodzieżowe Centrum Kariery w Świebodzicach
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie 
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach
Zespół Szkół w Świebodzicach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzicach
Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Świebodzicach
Europejskie Służby Zatrudnienia EURES
Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Tegoroczne Targi odwiedziło około 500 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Targi otworzył Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Życzę, by każdy z Was znalazł coś interesującego 
dla siebie - podkreślał burmistrz

Każdy mógł zadać pytanie, dowiedzieć się czegoś więcej
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

„U kresu groby nas zrównają”



K
olejne dwa pieski - su-
czki - potrzebują pomo-
cy życzliwych osób.

Jedna z nich została przewiezio-
na do schroniska w Uciechowie
- ponieważ piesek ma już trochę
lat, schronisko będzie próbowa-
ło znaleźć dla niego odpowied-
ni dom. Za to druga sunia ideal-
nie nadaje się do adopcji „od

ręki”. Jest młoda, grzeczna, bar-
dzo ufna, zadbana i posłuszna.
Została zaszczepiona i odroba-
czona oraz odpchlona. Obecnie
przebywa w Przychodni We-
terynaryjnej w Strzegomiu, ser-
decznie prosimy osoby, które
chciałaby zająć się przemiłym
psiakiem, o kontakt z lecznicą,
pod nr telefonu: 509 516 293.
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Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy
Świebodzice: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej wraz z przebudową chodników i jezdni na ul. M. Curie
Skłodowskiej-Chmielnej” - tak brzmi pełna nazwa zadań, które zostało
wykonane przy wsparciu dotacji krajowych - WFOŚiGW. Ponieważ 
w numerze 214 podaliśmy nieprecyzyjnie tę nazwę oraz kwoty dofi-
nansowania, jeszcze raz przedstawiamy tę informację.

Zarówno prace na ul. Skłodowskiej, jak i Chmielnej, zostały zre-
alizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
� Wartość zadania na ul. Skłodowskiej-Curie to 940 709,72 zł

(zgodnie z umową o dofinansowanie), natomiast wartość dotacji 
z Funduszu to 50 400,00 oraz pożyczki: 50 400,00 zł. 

Umowa na dofinansowanie powyższego zadania została podpisa-
na 13.03.2015 r.
�Wartość zadania na ul. Chmielnej to 1 081611,00 zł, natomiast

wartość dotacji to 95 400,00 zł oraz pożyczki: 95 400,00 zł.
Umowa na dofinansowanie powyższego zadania została podpisa-

na 17.03.2015 r.

K
olejny etap budowy kana-
lizacji sanitarnej w ra-
mach dofinansowania ze

środków unijnych rozpoczęty.
Firma Stańczyk wbiła łopaty na
ul. Mikulicza. Obowiązuje tu
także nowa organizacja ruchu

Jest to ostatni element duże-
go projektu pn. Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie aglomeracji wał-
brzyskiej - Świebodzice” w ra-
mach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Priorytet I Gospodarka wodno-
ściekowa, działanie 1.1 Gos-
podarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15
tys. RLM.  Gmina Świebodzi-
ce otrzymała dofinansowania
na realizację zadania ze środ-
ków unijnych za pośrednic-
twem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Kwota dofinanso-

wania to  max. 85% wartości
inwestycji.

Projekt obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej 
w obszarze  ulicy Łącznej, Ofiar
Oświęcimskich, Sikorskiego (to
zadanie zostało wykonane 
w 2014 roku), a także budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej na ul. Jeleniogórskiej i ka-
nalizacji sanitarnej na ul. Mi-
kulicza. Projekt jest realizowa-
ny w latach 2014-2015. Osta-
teczne zakończenie i rozliczenie
projektu - czerwiec 2015.
� I etap - wartość zadania: 
1 923 566,20. Gmina otrzymała
z WFOŚiGW we Wrocławiu
dofinansowanie w wysokości 
1 473,512,66 zł na budowę
kanalizacji przy ul. Ofiar Oś-
więcimskich, Łącznej i Gen.
Sikorskiego.
� II etap - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na ul.
Jeleniogórskiej i Mikulicza 
- wartość 2 875 182,60,  z czego

dofinansowanie  z WFOŚiGW
we Wrocławiu  będzie w wy-
sokości ok. 50% kosztów kwa-
lifikowanych. Ostateczne war-
tości mogą jeszcze ulec zmianie

w związku z oszczędnościami
poprzetargowymi. 
W tym roku budowa kanalizacji
rozpocznie się także w Cier-
niach. 

Ekipy już na MikuliczaUporządkowana Chmielna
i Skłodowskiej-Curie

Prace na ul. Mikulicza mają potrwać do połowy maja
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Zabił, bo „burczała”...

68-letnia kobieta zginęła od cio-
sów nożem z rąk swojego kon-

kubenta. Mężczyzna przyznał się
do zabójstwa. Dlaczego odebrał
życie? - Podczas przesłuchania
stwierdził, że kobieta na niego
„burczała” - mówi Robert Bro-
żyna, zastępca Komendanta Ko-
misariatu Policji w Świebodzi-
cach.

Do tej tragedii doszło wieczo-
rem, 14 kwietnia, w jednym 
z mieszkań przy ul. Krótkiej.
Zwłoki kobiety znalazł nazajutrz
rano pracownik, który przyszedł
wykonać w budynku drobne
naprawy. Zobaczył uchylone
drzwi do jednego z mieszkań.
Gdy wszedł do środka, zobaczył
leżącą w kałuży krwi kobietę.
Natychmiast zawiadomił poli-
cję.

- 68-letnia Jadwiga K. miała
dwanaście ran kłutych na szyi 
i klatce piersiowej - mówi Ro-
bert Brożyna. - Szybko udało się
ustalić, że zabójstwa dopuścił się
sąsiad, 54-letni Józef B. Męż-
czyzna przyznał się do popełnie-
nia czynu. 

Grozi mu maksymalnie doży-
wocie. W środę 15 kwietnia zo-
stał doprowadzony do sądu, któ-
ry zastosował trzymiesięczny
areszt.

Pomóżmy tym pieskom
Pomóżmy wyleczyć Lucky-ego

W imieniu Fundacji „Na pomoc zwierzętom” zwracamy się 
z gorącą prośbą o wsparcie finansowe leczenia pieska 
o imieniu Lucky. Ten uroczy spaniel potrzebuje ciepłego 
i kochającego domu. Ostatnie dwa lata spędził niestety 
w przydomowej budzie, co trochę odbiło się na jego zdrowiu.
Obecne poddany jest leczeniu, czeka go m. in. operacja uszu.
Psiak jest bardzo przyjacielski, cieszy się na widok ludzi
(zwłaszcza dzieci), lgnie do towarzystwa, którego niestety 
od długiego czasu mu brakowało, i uwielbia się bawić. 
Nauczony był czystości i na pewno szybko przypomni sobie
wszystkie zasady. Z pewnością odpłaci się wdzięcznością 
i miłością osobie, która go zaadoptuje.
Prosimy także o pomoc finansową dla pieska - leczenie
będzie niestety kosztować. Nawet drobny datek będzie
pomocny, piesek zasługuje na to, by ludzie wreszcie odpłacili
mu się dobrocią.

Podajemy numer konta: 

Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” , ul. 1-go Maja 45/9, 
58-370 Boguszów
nr konta Idea Bank 58 1950 0001 2006 5234 5541 0002,
dopisek „na Luckiego”.

To nie jedyne tragiczne zdarzenie 
z ostatnich dni. Dwóch młodych
mężczyzn w wieku 21 
i 25 lat odebrało sobie życie 
- oba dramaty wydarzyły się dzień
po dniu. Nie wiadomo, co było
powodem desperackiego kroku.

TA SUCZKA
CZEKA NA ADOPCJĘ

SPANIELEK LUCKY
POTRZEBUJE LECZENIA

PIT-y nie takie straszne

Wśrodę, 15 kwietnia, pracownica Urzędu Skarbowego w Świdnicy
pomagała świebodziczanom w wypełnieniu deklaracji podatko-

wej za 2014. Akcja odbywła się w ratuszu miejskim, w godzinach
10:00-14:00.

Skorzystało z niej co najmniej kilkanaście osób.
- Głównie osoby starsze, dla których wypełnienie PIT-a stanowi

problem - powiedziała nam Agata Sikora. - Dwie panie już na mnie
czekały przed 10. i wyszły bardzo zadowolone.
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W Diecezji Świdnickiej trwa
peregrynacja figury Matki Bożej
Fatimskiej. W świebodzickich
parafiach modlić się 
i uczestniczyć w rekolekcjach
można będzie od niedzieli, 
19 kwietnia

P
odobnie jak podczas diecezjalnej
peregrynacji obrazu Jezusa Miło-
siernego, zakończonej pamiętne-
go 10 kwietnia 2010 r. w kra-

kowskich Łagiewnikach, tak i teraz figu-
ra Matki Bożej Fatimskiej wraz 
z relikwiami dwojga pastuszków: błogo-
sławionych Hiacynty i Franciszka,
odwiedzi wszystkie parafie diecezji
świdnickiej. Nawiedzinom tym będą
towarzyszyły rekolekcje parafialne, które
poprowadzą ojcowie Franciszkanie
Konwentualni oraz księża Pallotyni. 

W 2017 roku przypadnie setna rocz-
nica objawień fatimskich.

Poniżej terminarz peregrynacji 
w Dekanacie Świebodzickim.
� 15-19 IV

Dobromierz, św. Michała Archanio-
ła (bp Ignacy Dec) - o. Jan
� 19-22 IV 

Świebodzice, św. Mikołaja (bp Ig-
nacy Dec) - o. Piotr 
� 22-26 IV 

Świebodzice, Świętych Apostołów
Piotra i Pawła (bp Adam Bałabuch) 
- o. Jan 
� 26-29 IV

Świebodzice, św. Alberta Chmielo-
wskiego (bp Adam Bałabuch) - o. To-
masz
� 29 IV-3 V

Ciernie, Matki Bożej Królowej Pol-
ski (na zakończenie bp Adam Bała-
buch) o. Jacek 
� 3-6 V

Świebodzice, św. Franciszka z Asy-
żu (bp Adam Bałabuch) - o. Piotr 

� 6-10 V
Mokrzeszów, św. Jadwigi (bp Igna-

cy Dec) - o. Jacek.

List ojców Franciszkanów skiero-
wany do wiernych Diecezji Świdnic-
kiej

18 października 2014 roku rozpo-
częła się na Ziemi Świdnickiej peregry-
nacja Wizerunku Matki Bożej przywie-
zionego z Fatimy. Figura Maryi, uro-
czyście poświęcona podczas między-
narodowej mszy w dniu 12 październi-
ka, przebywa już pośród nas! Po-
zostanie z nami aż do 2017 roku, do
setnej rocznicy objawień fatimskich.
Włączeni zatem zostaliśmy w błogosła-
wiony czas nawiedzenia naszej ziemi
przez Matkę Jezusa Chrystusa. Wraz 
z Nią zamierzamy umacniać naszą
wiarę, nadzieję i miłość oraz wyśpie-
wywać Bogu hymn uwielbienia za
wielkie rzeczy, które czyni z pokolenia
na pokolenie mieszkańcom tej ziemi.
Sanktuaria Ziemi Świdnickiej dowodzą
trwałego związku jej mieszkańców 
z Chrystusem i Jego Matką.
Wambierzyce, Bardo, Góra Igliczna...
- to ważne na mapie regionu miejsca
kultu maryjnego. Pomimo jednak umi-
łowania Kościoła często lekceważymy
prawdę Ewan-gelii, zapominając 
o potrzebie wierności chrześcijaństwu,
jak i wdzięczności względem Boga za
otrzymywane dary.

2. Przyszłam was prosić...
Takimi słowami zwróciła się do troj-

ga dzieci Piękna Pani w Fatimie, pod-
czas pierwszego z sześciu kolejnych
objawień, mającego miejsce 13 maja
1917 r. Maryja, powierzając dzieciom
trzy tajemnice, wezwała ludzkość do
nawrócenia, pokuty i modlitwy. Istotą
fatimskiego przesłania było przypo-
mnienie ludzkości przesłania Ewan-

gelii Jezusa Chrystusa, które możemy
streścić w słowach: Bóg poszukuje
człowieka, czeka na jego powroty, pra-
gnie go ocalić i zbawić. Ewangeliczne
wołanie z Fatimy dotyczyło nie tylko
pastuszków fatimskich, Łucji, Hiacynty
i Franciszka, ale zostało skierowane
również do kolejnych pokoleń: „Czy
chcecie ofiarować się Bogu, by znosić
wszelkie cierpienia, które On zechce
na was zesłać w akcie zadośćuczynie-
nia za grzechy, przez które jest obraża-
ny, i jako błaganie o nawrócenie
grzeszników?” (Pamiętniki Siostry
Łucji, I, 162). Maryja przychodzi do
nas, gdyż pragnie usłyszeć odpowiedź
na pytanie, czy chcemy ofiarować się
Bogu. Tak wyraża swoją troskę o czło-
wieka, gdyż nigdy nie był Jej obojętny
los ludzkości. Choć dziś jest szczęśliwa
i przeżywa tajemnicę swojego wynie-
sienia, to nie zapomina o nas, pozosta-
jąc wierna poleceniu swojego Syna
Jezusa Chrystusa: Niewiasto, oto syn
twój. Dlatego nadal spełnia wobec nas
rolę strażniczki zbawienia. Jej obja-
wienia w La Salette, w Lourdes, 
w Fatimie dobitnie o tym świadczą, 
a miliony pielgrzymów przesuwa-
jących paciorki swoich różańców 
w tych szczególnych miejscach dają
pozytywną odpowiedź na maryjne
wezwanie do nawrócenia, pokuty 
i modlitwy. Maryja jako ratunek dla
świata wskazuje zjednoczenie we
wspólnej modlitwie różańcowej. Po-
trzebę i moc tej modlitwy św. Jan Pa-
weł II wyjaśniał w słowach: „Wez-
wanie do pokuty łączy się, jak zawsze,
z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie 
z tradycją wielu wieków Matka Boża
Fatimska wskazuje na różaniec, który
słusznie określa się mianem modlitwy
Maryi, w której czuje się Ona z nami 
w szczególny sposób zjednoczona.
Ona sama modli się z nami. Modlitwa
różańcowa obejmuje problemy Koś-
cioła, Stolicy św. Piotra, problemy
całego świata. Pamiętamy w niej rów-
nież o grzesznikach, modląc się, by
mogli dostąpić nawrócenia i zbawie-
nia” (Homilia Ojca świętego Jana
Pawła II z 13 maja 1982 roku wygło-
szona w Fatimie).

Bracia i Siostry! Będziemy świadka-
mi Matki przychodzącej i wołającej 
o nawrócenie, pokutę i modlitwę. Na
nowo działanie łaski Bożej przejdzie
przez tę ziemię. Warto to zauważyć,
docenić, przemyśleć, a przede wszyst-
kim samemu się tej łasce poddać.
Przychodząca do nas wraz z Maryją
na nowo łaska spotkania winna być
przez nas należycie wykorzystana,
gdyż nierozsądnie byłoby ją zmarno-
wać.

3. Posługa franciszkańska
Na zaproszenie Księży Biskupów 

i duchowieństwa dzieło peregrynacyj-
ne i opieka nad Wizerunkiem Fatim-
skim zostały powierzone kaznodziejom
krakowskiej prowincji franciszkanów.
Podejmując ochotnie i odpowiedzial-
nie to zadanie, uświadamiamy sobie,
że nasz pobyt wśród Was nie będzie
jedynie obecnością, lecz ma być
przede wszystkim chrześcijańskim,
zakonnym i kapłańskim świadectwem.
Franciszkanie od wieków wrośli w kul-
turę i społeczeństwo naszej Ojczyzny.
Bracia Mniejsi, przybywszy w XIII
wieku do Wrocławia i Krakowa, stali
się najbardziej prężnym i ekspansyw-

nym zakonem tamtego czasu. Ruch
franciszkański wydał wybitnych synów
i córki Kościoła i Ojczyzny, a synowie
św. Franciszka dali się poznać jako
wychowawcy młodzieży, zaufani
doradcy królewscy, spowiednicy, wy-
kładowcy akademiccy i kaznodzieje.
Warto tu wspomnieć choćby bł.
Salomeę i bł. Jolantę - córki dworów
piastowskich, parę królewską Włady-
sława Jagiełłę i św. Jadwigę, bł. Anielę
Salawę - wzrastających w duchowości
św. Franciszka. Święty Maksymilian
Maria Kolbe, który w Auschwitz od-
dał życie za ojca rodziny, w dniu 16
października 1917 roku - przypomnij-
my - roku objawień fatimskich, zaled-
wie w trzy dni po ostatnim zjawieniu
Maryi, wraz z innymi franciszkanami
założył w Rzymie Rycerstwo Niepo-
kalanej, którego głównym celem jest
szerzenie czci Maryi Niepokalanej.

4. Spodziewane owoce
peregrynacji

Czas nawiedzenia Matki Bożej
Fatimskiej staje się szansą doświad-
czenia mocy Bożej dla wszystkich ludzi
dobrej woli. Pięknie wyraził to św. Jan
Paweł II, stwierdzając, że Fatima
„pomaga nam (...) zobaczyć rękę
Boga, naszego opatrznościowego
Przewodnika i współczującego Ojca”.
Pomaga nam uchwycić się „ręki
Boga” i wraz z Maryją pielgrzymować
bezpiecznie przez dzieje historii. 
W Fatimie Matka Boża zaprosiła nas
wszystkich do kultywowania tego, co
papież Benedykt XVI nazywał „we-

wnętrzną czujnością serca”, a co gubi-
my z powodu trosk wypełniających
naszą codzienność. Niech czas odwie-
dzin parafii przez najukochańszą 
z Matek pomoże nam doświadczać nie-
zwykłych „przejawów matczynej miło-
ści Maryi”. Niech to Fatimskie
Nawiedzenie naszej diecezji stanie się
wielką modlitwą o łaskę autentycznej
wiary, niech zachęci do lepszego zro-
zumienia orędzia płynącego z Ewan-
gelii. Mamy nadzieję, że pielgrzymo-
wanie Wizerunku Fatimskiego zaowo-
cuje nie tylko powszechnym zawierze-
niem Niepokalanemu Sercu Maryi,
lecz również ożywieniem ruchów 
i stowarzyszeń maryjnych, praktyko-
waniem codziennej modlitwy różańco-
wej, nabożeństwem pierwszych sobót
miesiąca, zaangażowaniem wielu
rodzin w Apostolstwo Rodzin Fatim-
skich, wyrażającym się zobowiąza-
niem do wspólnej modlitwy. Zwracamy
się do osób konsekrowanych i kapła-
nów, by wspierali modlitwą różańcową
dzieło peregrynacyjne i wymadlali licz-
ne i głębokie nawrócenia. Prosimy
rodziny, osoby starsze, chore i samotne
o ofiarowywanie swoich cierpień 
w intencji pokoju na świecie, a dzieci 
i młodzież o otwarcie na prawdziwe
piękno Boże.

Bracia i Siostry! Gorąco zaprasza-
my Was do uczestnictwa w tych wyda-
rzeniach, polecając się Waszej modli-
tewnej pamięci.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
„Pokój i Dobro” - Ojcowie kustosze
figury Matki Bożej Fatimskiej.

�

Peregrynacja Figury
Matki Bożej Fatimskiej
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O
środek Pomocy Spo-
łecznej w Świebodzi-
cach w partnerstwie
z Fundacją Integracji

Społecznej PROM niebawem
rozpocznie realizację projektu
pod nazwą „Senior = aktywny
obywatel”. Przedsięwzięcie bę-
dzie dofinansowane z Rządowe-
go Programu na rzecz Aktyw-
ności Osób Starszych na lata
2014-2020 - edycja 2015. Prio-
rytet II - Aktywność społeczna
promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową.

O dofinansowanie ubiegało
się blisko 850 organizacji poza-
rządowych w całym kraju,
wsparcie zyskało 190 projektów
- w tym wniosek przygotowany
przez świebodzicki OPS.

- To wspaniała wiadomość,
bardzo się cieszymy, że właśnie
nasz projekt zyskał akceptację,
mamy nadzieję, że przerodzi się
on w coś trwałego, że uda się
zaangażować w nasze przedsię-
wzięcie jak największą liczbę
osób i stworzyć ciekawą, pełną

pomysłów organizację, Klub
Aktywnego Seniora, zrzeszający
osoby w wieku senioralnym,
wciąż aktywne i chcące coś zro-
bić dla lokalnej społeczności
- mówi Izabela Siekierzyńska,
dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach.

Założeniem programu jest
poprawa jakości i poziomu życia
osób w wieku 60+ oraz zagospo-
darowanie potencjału osób star-
szych poprzez aktywność spo-
łeczną na rzecz integracji we-
wnątrz i międzypokoleniowej.
Uczestnikami projektu będą
osoby powyżej 60. roku życia
- planowana jest grupa około 35
osób oraz 5-osobowa grupa
osób w wieku do 30. roku życia

Projekt będzie realizował te
idee poprzez wiele ciekawych
działań: warsztaty komputero-
we, warsztaty i doradztwo
wspierającego rozwój kompe-
tencji społecznych, zajęcia edu-
kacyjno-sportowe, np. aqua ae-
robic, nordic walking w ramach
aktywnych sobót czy organiza-

cja aktywnej, międzypokolenio-
wej turystyki krajoznawczej.
Jednym z ciekawych elementów
jest utworzenie Miej-
skiej Rady Seniorów.

- Chcielibyśmy, żeby
pow-stała taka Rada,
seniorzy będą mieli oka-
zję przyjrzeć się jak fun-
kcjonuje we Wrocławiu,
może uda się coś podpa-
trzeć i przenieść na nasz
grunt - dodaje Izabela
Siekierzyńska.

Seniorzy będą spotykać się
w Centrum Rehabilitacji Spo-
łecznej, które jest obiektem
stworzonym właśnie dla tego
typu inicjatyw.

Podczas VII Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 14
kwietnia, o projekcie mówiła
także Dominika Chylińska,
koordynatorka projektu z Fun-
dacji PROM. Gościliśmy zresztą
cały Zarząd organizacji: prezesa
Janusza Balkowskiego oraz
skarbnika fundacji Pawła Czu-
bę.

- Celem tego przedsięwzięcia
jest opracowanie przez uczestni-
ków projektu diagnozy społecz-

nej potrzeb takich wła-
śnie osób - mówiła ko-
ordynatorka. - To sami
seniorzy mają stwier-
dzić, jakie są ich potrze-
by i jak można je reali-
zować, np. we współ-
pracy z Radą Miejską
czy samorządem. Ru-
szamy od maja, projekt

potrwa do końca roku, a jeśli
okaże się, że ta formuła się
sprawdza, spróbujemy postarać
się o kolejne środki.

Szczegółowe informacje
o projekcie i naborze uczestni-
ków będą rozpowszechniane
w formie plakatów w miejscach
ogólnodostępnych, w których
spotykają się potencjalni uczest-
nicy projektu - m.in. w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Świebo-
dzicach, Miejskim Domu Kul-
tury i w Urzędzie Miejskim.

Koszt realizacji projektu to 76
055.00 zł.
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T
radycyjnie, jak co ro-
ku, dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie świe-
bodzickiego liceum

organizują Dzień Otwarty
szkoły. Również i w tym roku,
bo w sobotę 28 marca 2015 r.,
miała miejsce taka impreza.
Nasi goście - gimnazjaliści 
i ich rodzice ze Świebodzic,
Wałbrzycha, Roztoki, Starych
Bogaczowic i okolic - mieli
okazję zapoznać się z realiami
funkcjonowania szkoły śred-
niej. 

Gimnazjalistów przywitali
uczniowie. I dyrektor LO - pa-
ni Dorota Ciołek, która zapo-
znała naszych gości z bogatą
ofertą edukacyjną liceum,
przedstawiła także jego głów-
ne cele i walory.  Niewątpliwie
o każdej szkole najlepiej mó-
wią sami uczniowie - dlatego
też licealiści przygotowali cie-
kawy występ teatralny - insce-
nizację bajki Smerfy dla mło-
dzieży, wyświetlony został
także świetny film zrealizowa-
ny przez uczniów naszego li-
ceum. 

Po oficjalnym otwarciu gim-
nazjaliści uczestniczyli w spe-

cjalnych pokazach, prezenta-
cjach i warsztatach. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie 
i poczuć się jak uczeń liceum.
Na pytania zainteresowanych
odpowiadali nie tylko doś-
wiadczeni nauczyciele, ale 
i sami licealiści, którzy pełnili
rolę przewodników. Ostatnią
atrakcją tego dnia był piknik
ekologiczny, w czasie którego
wszyscy uczestnicy Dnia
Otwartego mogli spróbować
potraw ekologicznych przygo-
towanych przez licealistów
oraz uczestniczyć w grach 
i zabawach sportowych. Dzień
Otwarty w świebodzickim LO
okazał się dużym sukcesem 
- młodzież, która stoi u progu
ważnych wyborów życia,  za-
poznała się nie tylko z meryto-
rycznymi atutami liceum, ale
poczuła prawdziwą rodzinną 
i niepowtarzalną atmosferę
szkoły.  Wszystkich zaintere-
sowanych i tych, którzy nie
mieli okazji nas odwiedzić ser-
decznie zapraszamy! 

Gimnazjalisto - przyjdź, zo-
bacz, zostań!

Weronika Stolarczyk

Dzień Otwarty w Liceum
Ogólnokształcącym

U
czniowie świebodzic-
kiego LO po raz kolej-
ny mieli okazję do spo-

tkania i rozmowy z ciekawymi
ludźmi. Takie spotkania odby-
wają się w naszej szkole
cyklicznie. Dnia 26 oraz 27
marca b.r. uczniowie klasy 2b 
o profilu biologiczno-chemicz-
nym mieli okazję po-rozma-
wiać z pasjonatami świata
przyrody. W czwartek pani
Monika Marszałek, pracow-
nik Dolnośląskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych od-
działu wałbrzyskiego, przepro-
wadziła z uczniami zajęcia
dotyczące form ochrony przy-
rody w Polsce. Cała klasa zdo-
była przydatną wiedzę na temat
gatunków roślin i zwierząt
będących pod ochroną na tere-
nie Dolnego Śląska. Dzięki

uprzejmości pani Moniki ucz-
niowie mogli nie tylko posłu-
chać ciekawego wykładu, ale 
i obejrzeć prezentację, w której
przedstawione były poszcze-
gólne gatunki objęte ochroną. 

W piątek, 27 marca  2015 r.
w naszym liceum gościł pan
Łukasz Lesiów, geograf oraz
pasjonat ornitologii. Poprowa-
dzone przez niego zajęcia były
niezwykle interesujące, ponie-
waż składały się z kilku części.
Na początku zainteresowane
osoby mogły wysłuchać wy-
kładu połączonego z prezenta-
cją, dotyczącego wędrówek
ptaków oraz gatunków wystę-
pujących na terenie Polski.
Każdy uczeń mógł obejrzeć
prezentację, w której przedsta-
wione były zdjęcia pięknych
okazów ptaków. Na końcu
młodzież mogła obejrzeć film
przyrodniczy, ukazujący życie
ptaków w jednym z Parków
Krajobrazowych ,,Dolina Ba-
ryczy”. Największą atrakcją
było podziwianie zgromadzo-
nych przez pana Łukasza piór
i gniazd ptasich, którym 
z zaciekawieniem przyglądali
się nasi uczniowie. Po raz
kolejny młodzież świebodzic-
kiego LO zdobyła przydatną
wiedzę, którą będzie mogła
wykorzystać w przyszłości.
Dziękujemy!

Oliwia Gułaj

Kolejne spotkanie 
z ciekawymi ludźmi

Weź udział w projekcie

Zostań aktywnym
seniorem!

Niezapomniany finał Odysei Umysłu

Licealiści ze Świebodzic 
na trzecim miejscu w Polsce!
28

i 29 marca  drużyna
Odyseuszy ze świebo-
dzickiego liceum, któ-

ra zwyciężyła w brawurowym
stylu regionalny etap konkursu
we Wrocławiu, (deklasując
rywali z drugiego miejsca o po-
nad 50 punktów, o czym donosi-
ła „Gazeta Świebodzicka”),
uczestniczyła w finałowych
zmaganiach międzynarodowego
projektu „Odyseja Umysłu”,
które odbyły się w Gdańsku.
Przez dwa dni w gościnnych
murach Filharmonii Bałtyckiej
121 drużyn z całej Polski, wyło-
nionych w eliminacjach regio-
nalnych spośród  453, prezento-
wało przygotowane rozwiązania
problemów długoterminowych,
brało udział w zadaniach sponta-
nicznych, a także z wielką cieka-
wością oglądało występy innych
zespołów.

Moc pozytywnej energii,
atmosfera święta, radości i zma-
gań w duchu fair play, a także
kreatywni i pozytywnie zakręce-
ni uczestnicy - to coroczne wy-
znaczniki tego projektu. W Ody-
sei biorą bowiem udział ludzie,
którzy mają ze sobą wiele
wspólnego - od szkoły i życia
chcą czegoś  więcej, lubią
wyzwania, bo nudzi ich łat-
wizna, na przekór modom myślą
inaczej, wiedzą, że zespół to siła,
bo jest się wśród swoich... Pod
dyskretnym trenerskim okiem
Ewy Grochowskiej powstała
więc drużyna składająca takich

właśnie wyjątkowych osób:
Adrianna Bielecka, Adam Bu-
dziak, Magdalena Kysiak, Na-
talia Marcinkowska, Justyna
Łupkowska, Michał Pogoda-
Kotwica i Małgorzata Szczu-
rek - to osobowości nietuzinko-
we, które w Gdańsku realizowa-
ły trzy główne hasła Odysei 
- wspólnie „Marzyły, Myślały 
i Tworzyły”.

Nasz spektakl długotermino-
wy wzbudził aplauz publiczno-
ści. Wspaniały doping Odyseu-
szy m.in. z Brzeziej Łąki, Rumii,
kumpelskiej drużyny z Gdańska,
kibiców ze Świebodzic i innych
przyjaciół dodał nam skrzydeł.
Występ był naprawdę brawuro-
wy- został bardzo wysoko oce-
niony przez Sędziów.

Efektem konkursowych zma-
gań jest trzecie miejsce w Pol-
sce - ogromny sukces, zważyw-
szy na to, że drużyna pracuje ze
sobą od października 2014,
debiutując  w  projekcie.Bardzo
wysoki poziom rywalizujących
drużyn, według Sędziów naj-
wyższy od początku istnienia
konkursu w naszym kraju,
utwierdza nas w przekonaniu, że
udało się osiągnąć niezwykle
dużo.

Zmęczeni, ale szczęśliwi wra-
caliśmy do Świebodzic w świet-
nych humorach. W świętowaniu
XXIV finału „Odysei Umysłu”
nie przeszkodziła nawet zmien-
na aura. Odyseusze mają to do
siebie, że nic i nikt nie jest w sta-

nie zakłócić im wspaniałej przy-
gody, jaką niesie ze sobą idea
projektu. Oprócz udziału w kon-
kursie, który poprzedzony był
wytężoną kilkumiesięczną pra-
cą, poznaliśmy wielu wspania-
łych ludzi, zwiedziliśmy piękny
Gdańsk, spacerowaliśmy brze-
giem morza, skumulowaliśmy
dobrą energię i wzięliśmy głęb-
szy oddech przed maturą, która
przecież niebawem...

„Przez dwa dni 28 i 29 marca
w Filharmonii Gdańskiej bardzo
wiele się działo - 121 drużyn 
z całej Polski i z zagranicy poka-
zało, co wymyśliły w ramach
kreatywnego rozwiązywania
problemów długoterminowych i
zadań spontanicznych. Sędzio-

wie docenili dokonania Odyse-
uszy, kibice „dali czadu” na
widowni, trenerzy byli dumni ze
swoich podopiecznych, a  szery-
fowie zadbali, by konkurs prze-
biegł najsprawniej. Zawiązały
się nowe przyjaźnie, zrodziły się
nowe pomysły, pozostały pięk-
ne wspomnienia”- tak podsumo-
wał  imprezę  W.  Radziwiło-
wicz - prezes fundacji Odyssey
of the Mind Polska.

Jestem przekonana, że udział
w tym projekcie sprawił, iż jego
uczestnicy nigdy nie będą smut-
nymi dorosłymi, nie dadzą się
wtłoczyć w ramy schematów 
i stereotypów, a do każdego
życiowego problemu podejdą,
jak do zadania, które można 
i trzeba w sposób kreatywny roz-
wiązać - to słowa trenerki -   Ewy
Grochowskiej.

Drużyna dziękuje Pani Dy-
rektor LO - Dorocie Ciołek - za
ofiarną pomoc w zorganizowa-
niu wyjazdu na dolnośląskie  
i ogólnopolskie zawody, Pani
Marcie Urych - za transport
dekoracji do Gdańska, Gutkowi
Grochowskiemu - za nieocenio-
ne wsparcie organizacyjne 
i mentalne, oraz Pani Dorocie
Sokołowskiej i najszczególniej -
Tacie Odyseuszki - Panu To-
maszowi Bieleckiemu - za
wsparcie finansowe oraz Wy-
działowi Promocji UM.  Pań-
stwa entuzjazm i poświęcenie
przyczynił się niewątpliwie do
naszego sukcesu.
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F
atalna pogoda sprawiła, że uro-
czystość upamiętniająca 10.
rocznicę śmierci Jana Pawła II

została ograniczona do minimum.
Jednak mimo deszczu i przejmującego
zimna zebraliśmy się 2 kwietnia punk-
tualnie o godz. 12:00 pod pomnikiem
Ojca Świętego na krótką modlitwę 
i zapalenie zniczy.

U stóp pomnika zostało ułożone
serce z lampionów, które zapalili
wspólnie uczestnicy. Dzieci z Przed-
szkola im. Jana Pawła II, które miały
przedstawić montaż słowno-muzycz-
ny, dla bezpieczeństwa pozostały jed-
nak w przedszkolu i tam świętowały
rocznicę związaną ze swoim patro-
nem. Przygotowały z tej okazji oko-
licznościowe wierszyki i piosenki.
Dyrekcja placówki złożyła pod pom-
nikiem wieniec.

Rocznicę śmierci Św. Jana Pawła
II, Honorowego Obywatela Świebo-
dzic, uczcili: Burmistrz Miasta Bog-
dan Kożuchowicz, Przewodniczący

Rady Miejskiej w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans, radna Rady
Miejskiej Teresa Małecka, Zofia
Choińska, Kierownik Wydziału Edu-
kacji i Spraw Społecznych UM, Ilona

Szczygielska, Kierownik Wydziału
Promocji UM, Alicja Mokrzyńska,
Dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 2 im. Jana Pawła II, wicedyrektor
placówki Violetta Żygłowicz oraz
kilku mieszkańców miasta, którzy
przyszli pod pomnik. 

Wielkanocne spotkanie 
z mieszkańcami

B
urmistrz Miasta Bogdan Kożucho-
wicz, radni miejscy i Dziekan
Dekanatu Świebodzice ksiądz pra-

łat Jan Gargasewicz w Wielką Sobotę
zjedli świąteczny posiłek z mieszkańcami
miasta. Uroczyste śniadanie w miejskiej
jadłodajni zorganizował Ośrodek Pomocy
Społecznej, a smaczny posiłek przygoto-
wały panie w wielobranżowej Spółdzielni
Socjalnej ZINA. 

Około 40 osób zasiadło do świąteczne-
go stołu, który pobłogosławił ksiądz pra-
łat. Serdeczne życzenia świąteczne złożył
zebranym burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz, a następnie wszyscy zasiedli do

żurku, jaj i innych wielkanocnych przy-
smaków.

W spotkaniu wzięli udział: Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczą-
cy RM Jan Klepiec, Teresa Małecka,
Marek Jakubina, Krystian Wołoszyn,
Lesław Podhalicz, Dariusz Skalny, An-
drzej Olszówka oraz dyrekcja Ośrodka
Pomocy Społecznej: Izabela Siekierzyń-
ska i Krystyna Gal.

Przed świętami OPS przygotował dla
najbardziej potrzebujących świebodzi-
czan paczki żywnościowe - otrzymało je
około 400 rodzin.

Bajki
poczytajki
Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki

Publicznej

ul. Wolności 23
Zaprasza dzieci
Godz. 10:00-12:00

Najbliższe spotkanie 
sobota

- 25 kwietnia

2015 r.

10. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II

Ułożyliśmy serce
dla Papieża

Wspólne zapalenie zniczy 
i modlitwa pod pomnikiem
Ojca Świętego
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

PRZEDSZKOLAKI
DLA OJCA ŚWIĘTEGO



Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Władysławę Chrobocińską

- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Wandy Kłak,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Syn, Synowe, Wnuki, Siostry z Rodzinami

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Danuty Bodanowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

- Dzieci, 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. Janusza Śliwińskiego

- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Wandy Krajewskiej,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Marii Brandys
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

- Dzieci, 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. Heleny Trusewicz

- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Eriki Michalczyk,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Syn z Rodziną

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Joanny Juszczyk
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

- Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Ewę Baske

- Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Janiny Surmy,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Dzieci, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Władysława Błasza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jadwigę Zapłotną

- Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Mateusza Matyjaszczyka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Rodzice, Babcie i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Stefana Kostrzewy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

-Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Danutę Lewandowską-Półtorak

- Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Arkadiusza Kowacza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie

- Rodzice, Brat i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Ireny Glapińskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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T
en zawód dopiero za-
czyna u nas swoją karie-
rę. Tymczasem na Za-
chodzie psie salony cie-

szą się ogromną popularnością, 
i mało kto decyduje się na domo-
wą pielęgnację swojego pupila. 
- Powoli i u nas się to zmienia, 
a właściciele czworonogów zau-
ważają, że kompleksowa pie-
lęgnacja psa czy kota daje efek-
ty. I wcale nie jest dużym wydat-
kiem - mówi Laura Przeor,
która prowadzi w naszym mieś-
cie jedyny tego typu zakład.

Do salonu pani Laury zaglą-
dają psiaki małe i duże - od yor-
ków do owczarków i goldenów,

nie stronią od psiego SPA także
kundelki.

Ale można tu przyjść także 
z kotem a nawet... świnką mor-
ską.

- Każdy zwierzak zasługuje
na porządną kąpiel, wyczesa-
nie, obcięcie pazurków, wyczy-
szczenie uszów, wytrymowanie
- śmieje się pani Laura. - Ale
szczególnie czworonogi długo-
włose trudno jest pielęgnować.
Odwiedzenie psiego salonu od
czasu do czasu to wielka ulga 
i dla właściciela, i dla zwie-
rzęcia. Ono z pewnością lepiej
się czuje, gdy nie ma skołtunio-
nej, brudnej sierści.

Salon pani Laury wyposażo-
ny jest w specjalną wannę słu-
żącą do kąpieli czworonogów
oraz stół, na którym strzyże się
psiaki według norm FCI - czyli
wzorców danej rasy. Najczęś-
ciej takim zabiegom poddawa-
ne są psy typowo ozdobne: yor-
ki, maltańczyki, shitzu. 

- Zdarzają się jednak i am-
staffy czy totalne mieszańce. 

Jedne znoszą te wszystkie
zabiegi cierpliwie, inne nieko-
niecznie. Trzeba jednak wyka-
zać się dużą cierpliwością 
i zdobyć zaufanie zwierzęcia.
Wtedy psiaki pozwolą na
wszystko - śmieje się panu Lau-
ra ale przyznaje, że kontakt 
z zębami „klienta” to, niestety,
jedna z mniej przyjemnych
stron tego zawodu.

- Zdarza się to bardzo rzad-
ko, kocham zwierzaki i swoją
pracę, staram się, żeby to czuły
- zaznacza groomerka.

Nawet w takim niewielkim
mieście jak Świebodzice usłu-
gi, które świadczy w swoim
salonie pani Laura, cieszą się
coraz większą popularnością.
Trzeba pupila zapisać ze spo-
rym wyprzedzeniem. Ale chęt-
nych nie brakuje. 

Zakład mieści się przy ul.
Sienkiewicza.

Groomer 
- psi fryzjer
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28.
marca rokrocznie na
całym świecie ob-
chodzony jest dzień

teatru - sztuki mimo jej sędziwe-
go wieku - ciągle młodej i aktu-
alnej.  W Polsce święto  ma
szczególny wymiar, bowiem rok
2015 został ustanowiony Ro-
kiem Polskiego Teatru Publicz-

nego w związku z 250. rocznicą
powstania Teatru Narodowego
w Warszawie. Powołanie Teatru
Narodowego w 1765 roku stało
się jednym z fundamentalnych
wydarzeń, ustanawiających sys-
tem opieki państwa nad pow-
szechnie dostępną kulturą.

Nasi uczniowie również włą-
czyli się  w obchody tego święta
- delegacja odwiedziła Teatr

Dramatyczny im. Jerzego Sza-
niawskiego  w  Wałbrzychu, 
z którym współpracujemy, reali-
zujemy projekty, oglądamy
wszystkie sztuki repertuarowe,
uczestniczymy w spotkaniach 
z twórcami teatru i innych dzia-
łaniach edukacyjnych i arty-
stycznych. Pięknymi, własno-
ręcznie wykonanymi kartami
gratulacyjnymi  i kwiatami po-

dziękowaliśmy dyrekcji i pra-
cownikom teatru za owocne
kontakty i złożyliśmy  życzenia
wielu sukcesów artystycznych,
wymarzonej publiczności oraz
spełnienia artystycznych i reper-
tuarowych  marzeń.  

W szkole natomiast pojawiła
się instalacja autorstwa Kamili
Wiatr - naszego szkolnego talen-
tu plastycznego- wyobrażająca

sylwetki wałbrzyskich górników
w teatralnych maskach, oraz
skrzynia pełna plakatów sztuk
Teatru Dramatycznego wyeks-
ponowanych w ramach akcji 
- „Weź sobie plakat do domu”.
Kwintesencją szkolnych obcho-

dów teatralnego święta było spot-
kanie z Mateuszem Rusinem 
- absolwentem liceum, aktorem
Teatru Narodowego  i Teatru
IMCA w Warszawie, znanym
powszechnie jako ksiądz Maciej
z serialu „Ranczo”.

Międzynarodowy 
Dzień Teatru

Spotkanie 
z Mateuszem Rusinem

Jeśli ktoś chciałby narzekać na nudę, 
to na pewno nie w świebodzickim
liceum! Tym razem, z inicjatywy pani

Ewy Grochowskiej, mury swojej dawnej
szkoły odwiedził obiecujący aktor
młodego pokolenia Mateusz Rusin. 
Mateusz został absolwentem
świebodzickiego liceum w 2007 roku,
już wtedy przejawiał zdolności
aktorskie, potem dalej realizował swoje

plany, by w 2011 roku skończyć
warszawską Akademię Teatralną.
Obecnie związany jest z Teatrem
Narodowym w Warszawie,  a szerszej
publiczności znany z roli wikarego
Macieja z kultowego serialu ,,Ranczo”.
Matusz Rusin mimo godnych pochwały
ról i nagród nie sprawiał wrażenia
znanej i  zadufanej w sobie osoby.
Przyszedł nieco zestresowany i
onieśmielony, zainteresowanie uczniów
jego osobą było dla aktora dużym
zaskoczeniem. Spotkanie z Mateuszem
nie miało charakteru jednostronnego
monologu, ale raczej ciekawej
konwersacji. Nie zabrakło wielu różnych
pytań. Młodzież miała okazję
dowiedzieć się, jak wyglądają egzaminy
do szkoły aktorskiej,  czy trudno gra się
księdza w sutannie oraz jakim aktorem
jest Cezary Żak.  Padło też kilka
poważnych pytań-dotyczyły one trudów
bycia aktorem, motywacji,  życia 
i odnalezienia się w wielkim mieście.
Jak przystało na absolwenta naszej

szkoły Mateusz wspominał lata, 
gdy sam był uczniem. Zdradził nam, 
że był piątkowym i czwórkowym
wychowankiem, chętnie angażował się
w projekty, ale najbardziej 
ze wszystkich przedmiotów 
obawiał się fizyki.
Ku zaskoczeniu wielu uczestników
spotkania okazało się, że Mateusz
Rusin to nie tylko wzięty aktor, ale
muzyk z zamiłowania. Swoją pasję
rozwija grając w dwóch zespołach,  
z jednym z nich: Rusin&Trebuchet
wydał płytę, a najnowszy klip Go Go
można już obejrzeć w Internecie.
Wizyta Mateusza Rusina okazała się
strzałem w dziesiątkę i  spotkała się 
z wielkim entuzjazmem  uczniów 
i nauczycieli! Była to nie tylko okazja do
interesującej rozmowy, ale także żywy
dowód na to, że dzięki ciężkiej pracy 
i wiary we własne siły można osiągnąć
sukces. Naszym uczniom życzymy
kolejnych inspiracji, a Mateuszowi
nowych wyzwań aktorskich!

Niezwykły gość 
w „Niezapominajce”

Co to za hałas słychać na sali? To serduszka przed-
szkolaków, każde jak młot wali! Nie dziw, że tak

głośno uderzają, wszak to Jego Ekscelencję dzisiaj
witać mają.” 

W poniedziałek 23 marca 2015 r. nasze przedszko-
laki z Publicznego Przedszkola nr 3 „Niezapominaj-
ka” z wizytą duszpasterską odwiedził Biskup Diecezji
Świdnickiej ks. Ignacy Dec wraz z osobami towarzy-
szącymi.

Goście zostali bardzo serdecznie przyjęci przez
całą społeczność przedszkolną. Na powitanie dzieci
5-letnie przedstawiły program artystyczny, złożony 
z piosenek, wierszy i tańca. Następnie ks. Biskup
został obdarowany własnoręcznie wykonaną przez
dzieci laurką, bukietem kwiatów oraz pamiątkową
statuetką. Spotkanie z dziećmi przebiegało w miłej,
serdecznej atmosferze. Na zakończenie ks. Biskup
udzielił błogosławieństwa wszystkim dzieciom i pra-
cownikom przedszkola.

30
marca został rozstrzygnięty
etap powiatowy 60. Dol-
nośląskiego Konkursu Re-

cytatorskiego. Eliminacje powiatowe,
zorganizowane przez Publiczny Ze-
spół Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych z Oddziałami Integracyjnymi 
w Świebodzicach, miały miejsce 
w Miejskim Domu Kultury w Świe-
bodzicach. Laureaci (wśród nich
pięcioro świebodziczan) 14 kwietnia
reprezentowali powiat świdnicki 
w Polanicy-Zdroju.

Uroczystą- jubileuszową edycję
konkursu przygotowała i prowadzi-
ła polonistka z Publicznego Gim-
nazjum nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Świebodzicach - p. Mał-
gorzata Chojda-Ozga. Elimi-nacje
konkursowe poprzedzono warszta-
tami z kultury żywego słowa. Jury
w składzie: Zofia Marek - Prze-
wodnicząca Komisji Kultury 
i Oświaty Rady Miejskiej w Świe-

bodzicach, Małgorzata Olkowska
- aktorka Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu; Krzysztof Kobielec
- pracownik Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wał-
brzychu, poeta; Dorota Nieckarz

- logopeda, Alicja Głąb - pracow-
nik Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach; Michał Soko-
łowski - muzyk; Małgorzata Kle-
cha - muzyk wyłoniło 9 laureatów 
- uczniów gimnazjów z powiatu

świdnickiego: Anna Żaba, Wik-
toria Skowrońska, Olga Węgłow-
ska, Wiktoria Pękała (w kategorii 
- poezja śpiewana); Szymon Pas,
Michał Pfanhauser, Klaudia Wy-
soczańska, Natalia Moskwa, Zu-
zanna Kozycz (w kategorii - recyta-
cja). Ponadto wyróżniono: Karinę
Lenard i Michała Fleszara oraz
Aleksandrę Konisiewicz, którzy
także będą reprezentować powiat
świdnicki w etapie rejonowym 
w Polanicy-Zdroju.

Opiekunowie i uczestnicy kon-
kursu chwalili profesjonalizm i ser-
deczność gospodarzy eliminacji.
Jurorzy wyrazili podziw dla dojrza-
łości wykonawców i autentyzmu
prezentacji. Wszyscy otrzymali za-
proszenie na spotkania poetyckie
pod nazwą: „ Kanapa” do Teatru
Dramatycznego im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wałbrzychu.

�

Świebodzice stolicą kultury

Szkolne Noble 2015 w LO w Świebodzicach, czyli najlepsi z najlepszych

Po raz pierwszy w Liceum Ogól-
nokształcącym w Świebodzicach

im. Marii Konopnickiej zorganizo-
wano Galę „Szkolny Nobel 2015”.
Szkolny Nobel, zwany Konkursem,
miał na celu wyłonienie, uhonorowa-
nie i promowanie najwybitniejszych
uczniów naszego liceum. Organiza-
torem była pani Grażyna Łupkow-

ska. Tytuł Laureata Szkolnego Nobla
nadawała pani dyrektor Dorota Cio-
łek wraz z nauczycielem  z danego
przedmiotu. 

A oto lista zwycięzców:
� Język polski
Weronika Stolaczyk
� Historia
Natalia Misiak

� Geografia
Konrad Szwarc
� Język angielski
Justyna Łukpkowska
� Język francuski
Alicja Łaba
� Biologia
Artur Pękała
� Matematyka 

Adam Budziak 
� Chemia
Artura
� Przedsiębiorczość
Konrad Szwarc
� Talent artystyczny
Kamila Wiatr.

Adrianna Kujat
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OŚWIADCZENIE
W dniu 19 lutego Towarzystwo Miłośników Świebodzic zorganizowało spotkanie z panem Tomaszem
Jurkiem Pt. „ Świebodzice - Wałbrzych - tajemnice uranu”, z którego relację zamieściła w gazecie pani
Róża Stolarczyk. W jego następstwie swoją replikę zmieścił pan J. M. Dyc. Informujemy pana J. M.
Dyca, że polemikę dotyczącą tematyki związanej z prelekcją powinien on kierować do prelegenta, 
a nie do osoby piszącej relację. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Świebodzic

1 kwietnia ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu
„Podwórko NIVEA”. Poprzez internetowe głosowanie miesz-

kańcy miast z całej Polski mogą głosować na wybraną lokalizację 
w swoim mieście. W miejscu, które zbierze ich najwięcej, NIVEA
wybuduje kolorowy plac zabaw. 

Świebodzice biorą udział w konkursie, samorząd zgłosił skwer
przy ul. Środkowej, na którym istniał plac zabaw, jednak urządze-
nia trzeba było zdemontować ze względu na zły stan techniczny.
Jeśli nasza lokalizacja zbierze wystarczającą liczbę głosów jest
duża szansa, że staną tu nowe, kolorowe urządzenia do huśtania 
i wesołej zabawy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach także przystąpi-
ła do konkursu, zgłaszając plac na Osiedlu Sudeckim. 40 lokaliza-
cji z największą liczbą głosów będzie zrealizowane przez firmę.

Głosowanie jest możliwe za pośrednictwem aplikacji na stro-
nie: www.nivea.pl/podworko.

ZGK Świebodzice sp. z oo został sponsorem drużyny trampka-
rzy MKS Victoria Świebodzice. Młodzi zawodnicy występują 

w koszulkach, na których widnieje logo spółki. Firma wspiera finan-
sowo naszych piłkarzy - przekazała niedawno 3 tys. zł na zakup
sprzętu sportowego. To z pewnością sprawi, że młodzi zawodnicy
będą mogli trenować w jeszcze lepszych warunkach. Życzymy
powodzenia z nowym sponsorem.

Głosuj na nasz plac zabaw!

ZGK sponsorem
młodych piłkarzyBądź ludzki dla zwierząt

P
rzed nami długi majowy weekend, a w dalszej
perspektywie wakacje. Dla ludzi to radosny czas
wypoczynku, niestety dla wielu czworonogów

oznacza dramat. Apelujemy do odpowiedzialności wła-
ścicieli -  nie pozbywajcie się swojego pupila tylko
dlatego, że wyjeżdżacie na urlop!

W tym okresie schroniska dla zwierząt odnotowu-
ją ogromny wzrost przybywających pod ich dach
zwierzaków, dla których nagle zabrakło miejsca 
w wakacyjnych czy urlopowych planach ich właści-
cieli. A przecież jest tyle rozwiązań - coraz popular-
niejsze hotele dla zwierząt - mamy taki w Wałbrzychu,
oddanie czworonoga pod opiekę kogoś z rodziny lub
zaprzyjaźnionego (przecież urlop to zazwyczaj maksy-
malnie 2 tygodnie). Ostatecznie można także zabrać
pupila ze sobą - jest mnóstwo miejsc, które z chęcią
przyjmują turystów ze zwierzakami.

Pies to odpowiedzialność, decydując się na niego
musimy być świadomi, że zwierzę potrzebuje stałej
opieki, zabawy, troski, wreszcie - miłości. Pies czy
inne zwierzę nie jest zabawką, którą odstawimy na
półkę gdy będzie nam przeszkadzać w realizacji
marzeń, wyjazdu lub się znudzi. Poza tym - pozby-
cie się w tak okrutny sposób psa jest przestępstwem.

Pamiętajmy także o tych pupilach, które stróżują
gdzieś na dużych posesjach (magazyny, zakłady
pracy) - pamiętajmy, by zapewnić im dobre warunki
bytowania, stały dostęp do świeżej wody i pożywie-
nia, możliwość schronienia przed słońcem.
Czworonogi przy budzie muszą mieć swobodę ruchu
- łańcuch lub sznur minimum 3 m, pies nie może
przebywać uwiązany dłużej, niż 8 godzin! Przecież
nie musi być cały czas przy budzie, wieczorem czy 
w nocy może biegać swobodnie po podwórku, musi
mieć możliwość wybiegania się, do tego jest stwo-
rzony.

Apelujemy do wszystkich osób wrażliwych o zgła-
szanie wszelkich sytuacji związanych z dręczeniem
psów czy innych zwierząt, niewłaściwym ich trzy-
maniem, znęcaniem się, itd., do Straży Miejskiej 
w Świebodzicach - tel. 74 666 95 93. 

Bądź ludzki dla zwierząt.
�

BIURO NIERUCHOMOŚCI - „NASZ DOM”

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza 

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.

� Sprzedam Osiedle Piastowskie. Komfortowe,
2 pokojowe na I piętrze. Nowa część osiedla. 
45 M2 cena 175 tys.
� Sprzedam. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze z ogródkiem. Do remontu. 
80,5 m2 - cena 145 tys.
� Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
na I piętrze na ulicy Krzywoustego. 
48 M2 cena 119 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 1 pokojowe
na III piętrze. Stan bardzo dobry. Nowa część
osiedla. 34 M2 cena 86 tys.
� Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 1 pokojowe na
parterze, stan idealny. 27 M2 cena 99 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze, okna PCV. 
84 M2 - cena 186 tys.
� Sprzedam. 2 pokojowe na I piętrze
(okolice Szpitala). Okna nowe PCV. 

40 M2 - cena 89 tys.Sprzedam. Osiedle
Sudeckie. Kawalerka na I piętrze z balkonem.
Okna PCV. Cena 85 tys.
� Sprzedam. Okolice Patronackiej. 
II-poziomowe, 3 pokojowe mieszkanie, 
stan idealny. 62 M2- cena 190 tys.
� Sprzedam. Świebodzice okolice Rynku. 
2 pokojowe mieszkanie na parterze. 
Ogrzewanie co węglowe, okna PCV. 
51 M2 - cena 99 tys.
� Sprzedam. 3 pokojowe mieszkanie 
z ogródkiem na ulicy Wałbrzyskiej. 
Ogrzewanie gazowe. Okna PCV. 
60 M2 - cena 129 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 
2 pokojowe na I piętrze. 48 M2 - cena 134 tys.
� Sprzedam. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze z ogródkiem. Do remontu. 
80,5 m2 - cena 145 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Przestronne
3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV. 
67 M2 - cena 145 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
po remoncie na parterze. 51 M2 - cena 159 tys.
� Sprzedam. Świebodzice. Duża, przestronna
kawalerka na parterze. 42 M2 - cena 87 tys.
� Sprzedam Dom w Świebodzicach. Stan
surowy zamknięty. Działka 230 M2. 
Dom 118 M2 - cena 336 tys.
� Sprzedam dom wolnostojący w Dzierzkowie.
Działka 2200 M2. Cena 160 tys.
� 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.
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W
niedzielę 12 kwiet-
nia 2015 roku nasza
drużyna KS Rekin
pod wodzą trenera

Krzysztofa Winiarczyka po raz
trzeci zawitała na zawodach 
w Herbach na IV Mitingu Pły-
wackim „Szukamy Talentów”.
W zawodach uczestniczyło pra-
wie 500 zawodników z 42 klu-
bów z całej Polski. 

Klub Sportowy „REKIN”
Świebodzice reprezentowali:
rocznik 2006 - Filip Glejzer,
rocznik 2005 - Szymon Bak
i Antoni Tokarski, rocznik
2004 - Julia Chryplewicz, Ma-
rysia Kutyło i Gracjan Giezek,
rocznik 2003 - Paweł Hyckow-
ski, Maciej Jachym i Filip Wo-
liński oraz najliczniejszy rocz-
nik 2002 - Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Oliwia
Lewicka, Alicja Maziar,
Marta Proce, Hanna Zawadz-
ka, Andrzej Damsz, Miłosz
Knihnicki i Stanisław Tokar-
ski.W sumie klub reprezentowa-
ło 18 zawodników.

Pomimo bardzo dużego
zmęczenia po zawodach, które

rozegrały się poprzedniego dnia
w Świebodzicach (nasi zawodni-
cy wywalczyli tam 59 medali 
i uplasowali się na I miejscu kla-
syfikacji drużynowej ) z podnie-
sionymi głowami nasze dzieci
dzielnie przystąpiły do niedziel-
nej rywalizacji. 

Starsze roczniki zaczęły od
200 m stylem dowolnym. Mie-
liśmy tu dwóch zawodników
Alicję Maziar i Pawła Hy-
kowskiego, który zajął I miejsce
w swej kategorii.

Kolejni pływacy pokazali
nam się w stylu motylkowym na
dystansie 100 m: Julia Chryple-
wicz, Zuzanna Grylewicz,
Gracjan Giezek - II miejsce,
Filip Woliński, który wywal-
czył dla klubu złoto i Marcelina
Glejzer. 

Kraul na dystansie 50 m poka-
zali: Marysia Kutyło oraz
Hania Zawadzka - III miejsce.
Chłopcy pokazali się w nieco
większym gronie. Najmłodszy
Filip Glejzer po raz drugi 
w dniu dzisiejszym zdobył 
I miejsce, Antoni Tokarski,
Andrzej Damsz. Rocznik 2003

w składzie Paweł Hyckowski
i Filip Woliński wywalczył II 
i I miejsce w swej kategorii.
Konkurencję zamknął w najsil-
niejszej serii Miłosz Knihnicki-
zdobywając II miejsce.

Pierwszy blok zamykała
rywalizacja sztafet 4x50 m sty-
lem zmiennym, gdzie stawką
były wysokiej klasy aparaty fo-
tograficzne dla każdego zawod-
nika zwycięskiej sztafety oraz
laptop dla ich trenera. Do rywali-
zacji stanęło 14 drużyn. Dru-
żyna Rekinów w składzie: Han-
na Zawadzka, Paweł Hyckow-
ski, Maciej Jachym i Filip Wo-
liński wystartowała w najsilniej-
szej serii. Tak jak w poprzednim
roku nasza sztafeta spisała się
doskonale i rozgromiła przeciw-
ników zdobywając najwyższe
trofeum.

Po przerwie na starcie stanęli
grzbieciści na dystansie 100 me-
trów. Nasi zawodnicy to: Julia
Chryplewicz - życiówka, Alicja
Maziar, Marta Proce, Gracjan
Giezek i Stanisław Tokarski.
Obaj chłopcy zajęli w swych
kategoriach wiekowych III miej-
sce.

Motylka na dystansie 50 m
pływali: Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz i Oliwia
Lewicka oraz Szymon Bak,
Gracjan Giezek i Filip Woliń-
ski, który ukończył dystans na
III miejscu.

Kolejne konkurencja 100 m
stylem dowolnym. Dziewczęta:
Julia Chryplewicz, Marta Pro-
ce i Alicja Maziar oraz chłopcy
Miłosz Knihnicki - III miejsce 
i Paweł Hyckowski - I miejsce.
Grzbieciści zmierzyli swoje
możliwości na dystansie sprin-
terskim - 50 m - Marysia Ku-

tyło, Filip Glejzer - I miejsce,
Antoni Tokarski i Stanisław
Tokarski - III miejsce.

Po grzbiecistach popłynęli
drugi raz żabkarze na dystansie
100 metrów - Oliwia Lewicka,
Maciej Jachym i Andrzej
Damsz. Obaj chłopcy uplasowa-
li się na III miejscu.

Bardzo długi i męczący dla
wszystkich zawodników dzień
kończyła konkurencja 100 me-
trów stylem zmiennym, w której
rocznik 2002 zarówno dziew-
czynki jak i chłopcy walczyli 
o super nagrodę - tygodniowy
wyjazd do Włoch. Na starcie sta-
nęło bardzo dużo zawodników,
szczególnie z rocznika 2002 ( 25
dziewczynek i 17 chłopców).
Zawodniczki Rekina to: Ma-
rysia Kutyło, Marcelina Glej-
zer, Zuzanna Grylewicz i nasz
„czarny koń” pływacki Hanna
Zawadzka. Hania w pasjonu-
jącym biegu najsilniejszej serii,
przy rewelacyjnym dopingu
wszystkich naszych zawodni-
ków i zgromadzonych na zawo-
dach rodziców z Klubu Kibica
Rekin pokonała swoje rywalki 
i w pięknym stylu zajęła I miej-
sce. Hania z czasem 1:11,80
ustanowiła nowy rekord klubu
13 latków. Równie dobrze jak
dziewczynki spisali się chłopcy:
Maciej Jachym, który zajął III
miejsce i Miłosz Knihnicki.

Zawodnicy KS Rekin zdoby-
li również nagrody dla najlep-
szych zawodników w danych
rocznikach. Statuetki dla najlep-
szych otrzymali: Filip Glejzer
(2006 r.) oraz Paweł Hyckowski
(2003 r.) 

Podczas zawodów w Her-
bach nasi zawodnicy kolejny raz
udowodnili swą bardzo wysoką

klasę pływacką zdobywając 23
medale (8 złotych, 5 srebrnych i
10 brązowych), co pozwoliło
nam zająć II miejsce w klasyfi-
kacji generalnej zaraz za klubem
Omega Olkusz (taka sama ilość
medali, tylko Olkusz zdobył 8
złotych, 10 srebrnych i 5 brązo-
wych).vPosiadamy zawodni-

ków, którzy nie ustępują zawod-
nikom z największych i najlep-
szych klubów pływackich 
w Polsce. Mamy czym się
szczycić. Wielkie podziękowa-
nia należą się trenerom dzieci. 

Pozostaje tylko pogratulować
naszym wspaniałym Rekinkom 
i życzyć im dalszych sukcesów.

Herby „zwyciężone”

W
sobotę, 11.04.2015 roku w Świebo-
dzicach odbyły się VII Ogólnopol-
skie Zawody Pływackie w Sprincie o

Puchar Klubu Kibica. W zawodach wzięło
udział 396 zawodników z 34 klubów pływac-
kich. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes
Dolnośląskiego Związku Pływackiego Zbig-
niew Dubiel, a zawody swoją obecnością
zaszczycił także Burmistrz Miasta Świebo-
dzice Pan Bogdan Kożuchowicz. Na starcie
pojawiło się wielu finalistów i medalistów
Mistrzostw Polski. Gospodarzy reprezento-
wało 49 zawodników, którzy wielokrotnie
poprawiali swoje rekordy życiowe i zajmo-
wali miejsca na podium. W sumie zdobyli 27
złotych, 11 srebrnych i 20 brązowych medali.
W trakcie zawodów wśród wszystkich
uczestników losowane były nagrody ufundo-
wane przez sponsorów. Zmagania sportow-
ców oglądali licznie przybyli rodzice i sym-
patycy pływania. W trakcie zawodów został
pobity rekord Super Pucharu, który należy
teraz do Alicji Tchórz zawodniczki MKS
Juveni Wrocław i wielokrotnej reprezentant-
ki Polski. Zarząd Klubu Sportowego „Rekin”
składa podziękowania rodzicom i członkom
Klubu Kibica za pomoc w organizacji zawo-
dów. Szczególne podziękowania należą się
także naszym Sponsorom:

� DZT Serwis  - Pani Jolanta Suława,
� COLGATE,
� Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebo-

dzice - Pani Elżbieta Krzan,
� Bar SMAKOSZ  - Pani Zofia Nabielec,
� ALTECH  - Pan Aleksander Obajtek,
� ZEBA  - Pan Zenon Pietkiewicz,
� AQUAPOL,

� Hotel Księżyc - Pan Dariusz Stańczyk,
� Sklep DECATHLON,
� RONAL
� TOYOTA Manufacturing Poland,
� Piekarnia NA ŚWIATŁACH,
� DELIKATESY  - Państwo Dorota i Wi-

told Zając,
� KWIACIARSTWO i BUKIECIAR-

STWO  - Alicja Wiącek,
� H2O Shop,
� ŚNIEŻKA ŚWIEBODZICE
� DOM-POL, Pan Dariusz Borczyk
� Sponsorzy indywidualni: Państwo

Anna i Piotr Chryplewicz, Państwo Agata
i Daniel Hyckowscy, Państwo Agnieszka
i Andrzej Jachym, Państwo Piotr i Monika

Maziar, Pan Jan Wysoczański, Pani Mo-
nika Manikowska, Pan Maciej Bogdański, 

� Zawody dofinansowano z Dotacji Bu-
dżetu Miasta Świebodzice w ramach realizo-
wanego zadania publicznego pn. „Upow-
szechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i orga-
nizację zawodów, turniejów w zakresie pły-
wania”.

Patronat medialny nad imprezą objęła
Telewizja DAMI. Szczegółowe wyniki 
z zawodów znajdują się na stronie

www.megatiming.pl.
Galeria zdjęć z zawodów znajduje się na

stronie www.klubrekin.pl.
�

Święto pływania Biuro Poselskie Posła na Sejm RP 

A N N Y  Z A L E W S K I E J
ul. Wałbrzyska 7A (na parterze)

58- 160 Świebodzice

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

tel. 690 040 563 
(w godzinach pracy biura)

e-mail: biuro.swiebodzice�gmail.com 
---------------------------------------

Łukasz Apołenis
tel. 660 496 416

e-mail: lukasz.apolenis�gmail.com

www.annazalewska.hb.pl
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Towarzystwo Miłośników Świebodzic ogłasza
nabór prac do kalendarza artystycznego 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 rozu-
miane. 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 uho-
norowani ekspozycją swoich prac na wystawie
miejskiej. 

Zapraszamy i zachęcamy jak najszersze grono
do wzięcia udziału w projekcie. 

We wszystkich sprawach związanych z kalenda-
rzem prosimy kontaktować się pod numerem tele-
fonu: 604 364 544 lub mailowo: 

tms_swiebodzice@onet.eu 
Zarząd

Towarzystwa Miłośników Świebodzic

ZASADY REKRUTACJI PRAC
PLASTYCZNYCH DO KALENDARZA
ARTYSTÓW ŚWIEBODZIC NA ROK 2016

1. Organizatorem projektu drugiej edycji Ka-
lendarza Artystów Świebodzic jest Towarzystwo
Miłośników Świebodzic.

2. Celem wydawnictwa jest popularyzowanie
dorobku artystycznego twórców świebodzickich.

3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie prac
plastycznych odpowiadających podanym zasa-
dom:
� praca musi mieć wymiary mieszczące się 

w podanym schemacie - czyli format A 3 - tj.48 X
29, 5 cm - szablon z wymiarami pokazany poniżej
� praca może być wykonana techniką dowolną 

- farbami, kredkami, ołówkiem, kolaż, rysunek na
szkle, wycinanka itd.
� praca musi zostać wykonana na powierzchni

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. passpar-

tou
� do każdej pracy należy dołączyć kopertę za-

wierającą 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 kalen-
darzem prosimy kontaktować się pod numerem
telefonu: 604 364 544

lub mailowo - tms_swiebodzice@onet.eu

Kalendarz artystów Świebodzic na 2016 rok

MAJ W MDK
01.05 - godz.18.00 - Koncert dla melomanów zespołu Quintessenza
14.05 - godz.10.00 - Świebodzickie Targi Pracy / organizator: Wydział Promocji i Współpracy
Zagranicznej
16.05 - godz.10.00 - Bezpłatne profilaktyczne badanie dla mieszkańców Świebodzic / organizatorzy:
Urząd Miejski w Świebodzicach oraz Starostwo Powiatowe
21.05 - godz.10.00 - VIII Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego / organizator: MDK
28.05 - godz.18.00 - Warsztaty Artystyczne z Teresą Anniuk-Gulak, Malowanie na jedwabiu /
organizator: MDK
30.05 - godz. 14.00 - Ogólnopolskie Zawody Breakdance BREAK FLOW 4 „Show Ya Flow”
/organizator: MDK

Seniorzy i spotkanie 
z księciem Bolkiem von Pless
Z

amek Książ to nie tylko
jeden z największych i naj-
piękniejszych obiektów

architektury, ale również potężny
ośrodek życia kulturalnego. To
tutaj odbywają się różnego
rodzaju wystawy, koncerty, pro-
jekcje filmowe, seminaria, wido-
wiska teatralne, pikniki, turnieje,
warsztaty tematyczne i jarmarki
okolicznościowe.

Seniorzy zaprzyjaźnieni 
z biblioteką niejednokrotnie
uczestniczyli w tych wydarze-
niach. Nie zabrakło nas rów-
nież 10 kwietnia 2015 r. pod-
czas premiery publikacji „In-
stytucje dla dobra górników
Kopalń Książańskich Jego Wy-
sokości, Księcia von Pless
w Wałbrzychu na Śląsku”.
Reprint broszury wydanej 
w języku polskim, niemieckim
i angielskim stanowi pierwszy
tom nowego cyklu wydawni-
czego Fundacji Księżnej Daisy
von Pless, której premiera mia-
ła miejsce w 1904 roku. Za-
warto w niej nowatorskie jak na
ówczesne czasy rozwiązania
socjalne dla pracowników
wałbrzyskich kopalń. Gościem
honorowym tego doniosłego
wydarzenia był Ksiażę Bolko
von Pless, który promował
wspomniane wydawnictwo, 
a także odpowiadał na zadawa-
ne mu pytania. To właśnie 
z jego relacji dowiedzieliśmy
się, że nie posiada żadnych

pamiątek po swoich przodkach,
które by darzył szczególnym
sentymentem.

Stwierdził, że w życiu nie
powinniśmy oglądać się za sie-
bie oraz, że historii nie można
powtórzyć, ale dodał, że mimo
wszystko powinniśmy pa-

miętać o przeszłości, na dowód
wskazując piątkową uroczy-
stość.

Po zakończeniu spotkania
była możliwość zakupu zapre-
zentowanej wcześniej publika-
cji, na której Książę Bolko skła-
dał swój pamiątkowy podpis.



Whali widowiskowo-sporto-
wej OSiR Świebodzice

w dniu 28 marca został rozegrany
Turniej Piłki Ręcznej Dziewczy-
nek o Puchar Burmistrza Miasta
Świebodzice. W turnieju udział
wzięło pięć zespołów. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna UKS
Legnica I, drugie miejsce KPR
Jelenia Góra I, trzecie miejsce
UKS Legnica II, IVmiejsce MKS
Victoria Świebodzice , piąte miej-
sce KPR Jelenia Góra II. Najsku-
teczniejszą zawodniczką turnieju
została Weronika Ścisłowicz,
która rzuciła 24 bramki. Za naj-
lepszą bramkarkę uznano Paulinę
Gajdę z MKS Victoria Świebo-
dzice. Wszystkie zespoły otrzy-
mały puchary, dyplomy, piłki.
Każda zawodniczka biorąca
udział w turnieju została udekoro-
wana pamiątkowym medalem.

Zarząd Klubu MKS Victoria
Świebodzice, zawodniczki bio-
rące udział w turnieju oraz trener
zespołu chcieliby podziękować
za pomoc w organizacji turnie-
ju: Pani Annie Zalewskiej
- Posłance na Sejm RP, Panu
Bogdanowi Kożuchowiczowi

- Burmistrzowi Miasta Świebo-
dzice, Panu Łukaszowi Kwa-
dransowi - Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Świebodzic,
Panu Krystianowi Wołoszy-
nowi - Radnemu Miasta Świe-
bodzice, Panu Kacprowi No-
gajczykowi - Prezesowi ZGK

Świebodzice Sp. z o.o., Panu
Piotrowi Zalewskiemu - Pre-
zesowi Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świe-
bodzicach, Panu Bogusławowi
Krzysztofowiczowi - właścicie-
lowi Zakładu Pogrzebowego
„Hades”, Panu Grzegorzowi

Grochowskiemu - współwłaści-
cielowi firmy VASCO TECH,
Pani Elżbiecie Krzan - Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach, Panu Pawło-
wi Polewskiemu.

�

29
marca 2015 r.

w Świdnicy na hali
sportowej na Zawi-
szowie odbyły się

Otwarte Mistrzostwa Dolnego
Śląska w Kickboxingu pod patro-
natem PFKB, WKA, WKSF,
Łączy nas sport nie narkotyki.

Organizatorem zawodów był
Fighter Club Kaczmarek& Gro-
dowski, w którym walczą za-
wodnicy ze Świebodzic.

W turnieju wystartowało
w sumie około 200 zawodni-
ków: od maluchów, kadetów,
juniorów po seniorów i wetera-
nów. W zawodach wystartowało
9 klubów z Dolnego Śląska:

Tiger Dzierżoniów, Tiger Świd-
nica, Gryf Świdnica, Club Spor-
tów Walki Jawor, Ligiżyński
Mariusz Shidokan (Jelenia Gó-
ra), Fighter Club Wrocław,
Herakles FC Kłodzko, GOSIR
Gminny Ośrodek Kultury
Dobromierz oraz Fighter Club
Kaczmarek&Grodowski (Świe-
bodzice, Świdnica).

Wyniki naszych zawodników:
� dzieci techniki specjalne

- Adrian Czarnota srebrny
medal - kopnięcia na poduchę,
brązowy medal - kopniecie
z wyskoku w górę i srebrny
medal - walki kalaki. Dawid
Pawelczak - złoty medal - kop-

nięcie z wyskoku w górę. Wik-
tor Kowalski - brąz - kopnięcie
na poduchę, brąz - kopnięcie
z wyskoku w górę i brąz - walki
kalaki. Wiktor otrzymał puchar
najmłodszego zawodnika mis-
trzostw. Kacper Kowalski - brąz
kopnięcie na poduchę, srebro
- kopnięcie z wyskoku w górę,
brąz - walki kalaki. Małgorzata
Brach - trzy srebrne medale.
Bartosz Grabowiec - trzy brą-
zowe medale. Patrycjusz Za-
krzewski - srebrny medal - kop-
niecie z wyskoku w górę, brąz -
walki kalaki i srebro - kopnięcie
na poduchę.

Kacper Rogalski - brąz kop-
nięcie na poduchę, srebro - kop-
nięcie z wyskoku w górę, walki
kalaki - brąz. Marzena Redgosz
- srebro - walki kalaki, brąz
- kopnięcie na poduchę i brąz
- kopnięcie z wyskoku w górę.
Łukasz Babiarz - trzy brązy.
Natalia Kaniecka - brązowy
medal. Mateusz Kaniecki, Li-

liana Pańków - złoto walki ka-
laki, srebro - kopnięcie z wysko-
ku w górę i brąz - kopnięcie na
poduchę oraz puchar najmłod-
szej zawodniczki turnieju. Os-
kar Cichocki - trzy brązy.

� walki light kick: Wiktoria
Kipek - brązowy medal. Krzy-
sztof Świerzko - srebrny medal.
Radosław Działek - srebro. An-
drzej Jarosz - złoto, Piotr Jam-
ro - Złoto, Angelika Bernato-
wicz - złoto (najlepsza zawod-
niczka turnieju). Ola Leń - brą-
zowy medal, Bartek Szubart -
złoto (otrzymał Puchar, najlep-
szy zawodnik turnieju). Rafał
Staniszewski - weteran - srebrny
medal. Maciek Zieliński - srebr-
ny medal. Gracjan Orzechow-
ski - srebrny medal. Marcin
Kafel - brązowy medal. Maria
Borowska - brązowy medal
i Michał Woźniczak - złoty me-
dal.

Serdecznie gratulujemy.
�
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Świebodzice znowu
pobiegną
Świebodzice tradycyjnie

przyłączyły się do akcji
Polska Biega. Już zarejestro-
waliśmy bieg i rozpoczyna-
my przygotowania do tej wyjątkowej imprezy. Tradycyjnie każdy
uczestnik przed startem otrzyma koszulkę z hasłem „Polska Biega”,
a na mecie certyfikat ukończenia biegu. Jak co roku na biegnących
czeka wiele atrakcji, w tym tombola, czyli losowanie upominków
wśród startujących.

Zapraszamy 23 maja (sobota) pod halę OSiR. Zapisy od
godziny 10:00. Start o 12:00.

Wkrótce więcej informacji na: Facebook’u OSiR Świebodzice 
i stornie internetowej: www.osir.swiebodzice.pl.

„Wykopali”
sporo medali

Siłownia OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
nominowana do plebiscytu Fitness
Motywatory

Miło nam poinformować, że siłownia OSiR Świebodzice Sp. 
z o.o. została nominowana do plebiscytu Fitness Motywatory

w kategorii miejsca - klub/siłownia. Jest to dla nas ogromne
wyróżnienie! Tym bardziej, że do konkursu zgłosili nas nasi Klienci.

To już drugie wyróżnienie dla naszej siłowni. W zeszłym roku
kapituła konkursu doceniła Mateusza Brzuchacza - instruktora
kulturystyki w siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o. za jego pracę
w kategorii najlepszego trenera/instruktora.

Kapitułę konkursu stanowią osoby związane ze sportem i kul-
turystyką, redaktorzy największych pism i portali kulturystycz-
nych, sportowcy, trenerzy, kulturyści oraz osoby oddające głosy
na kandydatów za pośrednictwem strony internetowej: fitnes-
smotywatory.pl. i tu będziemy liczyć na waszą pomoc w postaci
oddanych głosów. Poinformujemy kiedy ruszy głosowanie.

To dzięki wam nasza siłownia jest wyjątkowa. Dziękujemy
Wam za zgłoszenie nas do konkursu.

Na tarczy z Gniezna
W rozegranym 12.04.2015 r. meczu o mistrzostwo II Ligi Piłki
Ręcznej Kobiet zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał 
w spotkaniu wyjazdowym z drużyną MKS MOS Gniezno 16:32
(9:15). W kolejnym spotkaniu nasze Panie zagrają na własnym
parkiecie z drużyną MKS Zagłębia II Lubin. Mecz zostanie
rozegrany w najbliższą sobotę 18.04.2015 r. o godzinie 17:30
w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach.

Zamek górą
W rozegranym 12.04.2015 r. meczu XIX kolejki spotkań 
o mistrzostwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii
Świebodzice przegrał w Kamieńcu Ząbkowickim 
z miejscowym Zamkiem 2:3 (1:1), tracąc trzecią bramkę 
w 93 min. spotkania. Ta porażka oznacza, iż zespół naszego
klubu stracił pozycję lidera tabeli tej klasy rozgrywkowej. 
W następnej kolejce nasza drużyna zagra w sobotę 
18.04.2015 r. o godzinie 16:00 na własnym stadionie 
z drużyną Iskry Jaszkowa Dolna.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: 41 min. Rogowski, 
82 min. Borgoń.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Michno, Rosicki, Niemczyk,
Borgoń, Jędrasiewicz, Martynoga, Drąg, Rogowski, Bałut,
Słapek, Karkowski.
Na zmiany wchodzili: Szczepański Ł., Baczyński.
Źródło: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl.

Turniej Piłki Ręcznej Dziewczynek 
o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice



Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 17.04.2015 r.

w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Nieruchomość zabudowana 1106/3 Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Reklamuj się u nas! Tel. 660 157 518

OGŁOSZENIA DROBNE

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

imię i nazwisko: ____________________________

adres: ___________________________________

nr telefonu: _______________________________

KUPON
OGŁOSZENIOWY

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,

Rynek 1
58−160 Świebodzice

Świebodzice, dnia 17 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części działki nr 416/17,

obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Świebodzicach uchwały Nr VI/33/2015  z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ul. Mieszka I na części działki nr 416/17, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze-
ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1,

58-160 Świebodzice, w terminie do dnia 15.05.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

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

przeznaczonego do sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  

Ulica Nazwa nieruchomości Nr działki gruntu obręb

Piaskowa l. mieszkalny 4 (9) 2/30 3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni 
- począwszy od dnia 17.04.2015 r. 

w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18A 575 Śródmieście 3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 17.04.2015 r., 
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice.

Nazwa nieruchomości Numer działki Pow. w [ha] Położenie/obręb

Nieruchomość gruntowa 510/9  3,5651  Świebodzice
przeznaczona na cele zabudowy 525 1,3766 ul. Strefowa
produkcyjno-usługowej 526 1,9140 Obręb Pełcznica 1

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

Świebodzice, dnia 17 kwietnia 2015 r.
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały 
Nr LXI/362/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki 
w Świebodzicach.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, w terminie do dnia 15.05.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

�wynajmę halę magazynowo-produkcyjną, 
pow. 600 m2, lokalizacja Świebodzice-Ciernie.
Woda, prąd, gaz, inst. sanitarna, ogrzewanie.
Obiekt chroniony. Kontakt: 600 352 632
� zajmę się opieką nad dzieckiem 
lub osobą starszą, tel. 727 741 369
� przedam telewizor Panasonic 32 cale, 100 Hz,
100% sprawny, nigdy się nie psuł, cena 300 zł, 
tel. 795 597 704
� sprzedam monitor Samsung, 19 cali, 
stan idealny, cena 100 zł, tel. 795 597 704
� sprzedam dom w zabudowie szeregowej 
w Świebodzicach, 155 m kw. plus strych i budynek
gospodarczy, przydomowy ogródek rekreacyjny,
cena do negocjacji, tel. 602 127 381 
� sprzedam kawalerkę na Os. Piastowskim, 
pow. 33,07 m2, po remoncie, cena 93 tys. zł, 
tel. 606 986 173
� Zaopiekuję się starszą osobą. 
Jestem odpowiedzialna i posiadam doświadczenie
w opiece nad starszymi i chorymi ludźmi. 

Tel. kontaktowy: 516 355 124
� sprzedam dom bliźniak w okolicy parku, 5 pokoi,
garaż na dwa samochody, ogród, tel. 691 579 594
�wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 60 m2 
w Świebodzicach, tel. 533 640 283
� sprzedam mieszkanie własnościowe 54 m2,
Ciernie, ogródek koło domu, 2 pokoje kuchnia,
łazienka, ogrzewanie węglowe, niskie opłaty, 
cena 115 tys. zł, blisko kościół, szkoła, 
spokojna okolica
� Szukam mieszkania do wynajęcia w Pełcznicy
(mało umeblowanego) 2 pokoje lub domu 
do tymczasowej opieki max.na 1 rok. 
Proszę o kontakt: Gabriela: 601393106, 
Dominik: 606472621
� sprzedam 2 szt. świnek wietnamskich, młode,
cena za jedną 200 zł, tel. 607 421 797
� posiadam mieszkanie do wynajęcia jeden pokój 
z kuchnią na Osiedlu Sudeckim, 3. piętro,
wyremontowane, słoneczne, czynsz+wynajm 
700 zł, częściowo umeblowane, tel. 607 421 797

Sprzedam Toyotę Auris,
sierpień 2007, 

pełne wyposażenie,
serwisowany w Toyocie
Wałbrzych , II właściciel,
niepalący, olej napędowy,

5 drzwiowy. Cena:
24.800 zł do negocjacji. 
Zadzwoń 609 582 155

PRACA DLA KIEROWCY C+E
wym. doświadczenie,

punktualność, uczciwość,
świadectwo kwalif., 

prawo jazdy c+e, znajomość
podst. mechaniki. 

Praca od zaraz po kraju,
dobre warunki. 

Kontakt: tel. 503 139 793, 
e-mail: danielwie9@wp.pl
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