Co świętujemy podczas długiego weekendu?
1 maja - Święto Pracy

G

2 maja - Dzień Flagi

G

3 maja - święto Konstytucji 3 Maja

Słodka majówka
przed nami

cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Już za dzień
matura...
Pożegnanie klas III
w LO im. M.
Konopnickiej
w Świebodzicach.
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STOP przemocy
- poruszający
spektakl młodych.

8

Jak
świebodziczanie
witali figurkę Matki
Boskiej Fatimskiej.

hoć pogoda ma nas nie rozpieszczać, na osłodę
mamy Festyn Czekoladowy - wspaniałe, rodzinne święto, na które zapraszamy w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
w sobotę, 2 maja, w godz. 14:00-19:00 do Parku Miejskiego.
- Mam nadzieję, że druga edycja naszego Święta
Czekolady będzie jeszcze ciekawsza, niż ubiegłoroczna,

C

przygotowano mnóstwo atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, dlatego gorąco zapraszam Świebodziczan do wzięcia udziału we wspólnej zabawie - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
A na uczestników festynu czekają czekoladowe konkursy i zabawy, wybór Królowej i Króla Czekolady, czekoladowa zumba, strefa zabaw dla dzieci, słodka fotobudka i wiele, wiele innych atrakcji.

Współorganizatorem festynu jest świebodzicka Śnieżka-Invest, producent czekoladowych cukierków z ponad
60-letnią tradycją.
Serdecznie zapraszamy.
W przypadku obfitych opadów deszczu i niskiej temperatury festyn będzie przeniesiony na 9 maja.

I

Maturzyści,połaManiapiór!
4 Maja tegoroczni Maturzyści rozpoczną swój egzaMin dojrzałości. zMagania z poszczególnyMi przedMiotaMi
potrwają aż do 29 Maja. naszyM świebodzickiM abiturientoM życzyMy zateM powodzenia i dobrych odpowiedzi!

Zabierz CV
i przyjdź
na targi

Oferty zatrudnienia
od kilkunastu pracodawców
z miasta, a do tego porady
dotyczące aktywnych
form poszukiwania pracy
- to najważniejsze atuty
kolejnych, VII już Targów
Pracy, które organizują
Urząd Miejski
w Świebodzicach
i Powiatowy Urząd Pracy
Filia w Świebodzicach.
Targi odbędą się 14 maja
(czwartek), w Miejskim Domu
Kultury, w godzinach
10:00-13:00.
Pamiętajmy, by zabrać
ze sobą aktualne CV.

Pomóżmy ofiarom
trzęsienia ziemi
w Nepalu
str. 3
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Zostań dawcą
szpiku - ważna
akcja 9 maja.

13

I Świebodzicki
Turniej Gier
Planszowych czyli
jesteśmy najlepsi
w chińczyka.

Tak będą wyglądały
nasze autobusy

Klimatyzacja, wi-fi, system informacji pasażerskiej - to tylko
niektóre udogodnienia, jakie znajdziemy w nowych autobusach
miejskich, które dla Świebodzic wyprodukuje Mercedes Benz.
Więcej - str. 4

4 maja

zbiórka krwi
MDK, ul. Wolności 13
godz. 10:00-14:00.
Będzie rozlosowana
nagroda-niespodzianka,
ufundowana
przez Spółdzielnię
Mieszkaniową
w Świebodzicach.
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ogłoszenia/komunikaty

czwartek, 30 IV 2015

Wybierz się do Wojsławic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r., poz. 518 z póź. zm)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

wiebodzicki Oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje wycieczkę do arboretum
w Wojsławicach. Wyjazd połączony jest z grillowaniem kiełbasek (dostarcza organizator).
Ś
Koszt dla członków Związku - 20 zł, dla pozostałych uczestników - 25 zł.
Zapisy w biurze ZERiI oraz pod tel. 512 203 216.
Data wyjazdu 18.06.2015 (poniedziałek), godz.8.30.
Serdecznie zapraszamy.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic bądź właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie Gminy Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu
Świebodzice
ul. Jana Mikulicza 12

Pow. użytkowa

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Stawka wywoławcza Wysokość wadium

46,60 m2

6,60 zł + 23%VAT

2649,00 zł

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 27 maja 2015 r.
o godz. 9.30 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 ( I piętro).
2. Powyższy lokal, składający się z sali sprzedażowej, zaplecza I, zaplecza II z wydzielonym pomieszczeniem
W.C oraz korytarza, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7, pok. nr 9.
3. Osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1, następujące dokumenty:
- pismo deklarujące udział w przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Mikulicza 12
w Świebodzicach.
- ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania w Gminie Świebodzice lub dokument
potwierdzający prawo własności do nieruchomości na jej terenie.
- potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.649,00 zł ( słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć
00/100.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 25.05.2015 r., włącznie.
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15ºº, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg, zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.
Świebodzice, dnia 30. 04.2015 r.

Towarzystwo
Miłośników
Świebodzic
zaprasza
7 maja 2015 r.
o godz 18. 00
do Miejskiego
Domu Kultury
w Świebodzicach
ul Wolności 13
na prelekcję
pani kustosz
Elżbiety Gibałki

FOT. WWW.ARBORETUMWOJSLAWICE.PL

(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA GMINNY KONKURS

pn. „Świebodzice - ćwierćwiecze zmian”
Szczegółowy regulamin konkursu
1. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza
uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn.:
„Świebodzice - ćwierćwiecze zmian”
Prace należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 maja 2015 r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, a także
w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7,
pokój nr 3 (poniedziałki, środy, czwartki
w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki:
7:30-15:00) lub nadsyłać pocztą na adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Świebodzice - ćwierćwiecze zmian”.
1. Cele konkursu:
G rozwijanie indywidualnych talentów plastycznych;
G popularyzacja historii miasta i Polski;
- budowanie patriotyzmu i tożsamości lokalnej;
G doskonalenie umiejętności plastycznych
i artystycznych;
G promocja utalentowanych twórców - amatorów;
G pobudzenie twórczej wyobraźni;
3. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła: „Świebodzice - ćwierćwiecze
zmian”. Zadaniem uczestników jest przedsta-

„GROSS-ROSEN
TAK BLISKO,
TAK DALEKO”
Historia obozu
i jego podobozy
na terenie
Świebodzic

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
- Małgorzata Grudzińska

wienie twórczej interpretacji tytułu konkursu,
w odniesieniu do przemian zachodzących na
płaszczyźnie samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Świebodzice.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych klas 4-6, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
5. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być zaopatrzona
w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.
6. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki
mieszane, tempera, kolorowe tusze,
collage i inne).
7. Format:
Kartka świąteczna w dowolnym formacie,
w kształcie prostokąta.
8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących
kryteriów:
G zgodność z tematem;
G pomysłowość i oryginalność formy;
G estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone
i wydrukowane. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz na łamach
Gazety Świebodzickiej.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela
Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej.
Tel/fax: 74-666-95-71
mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl
Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Czekamy na zgłoszenia
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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do budżetu obywatelskiego
T

o już trzeci rok, kiedy
świebodziczanie mają
szansę wpłynąć na kształt
inwestycji. W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych zadań, które już zostały zrealizowane lub będą wykonane w roku bieżącym.

Najczęściej są to sprawy, związane z najbliższym otoczeniem:
remont chodnika, kładki, naprawa uszkodzonego muru czy
oświetlenia, uprzędzenie placu
zabaw, itd. Zadania drobne, ale
ważne w codziennym życiu danej społeczności. Taka jest zresztą idea budżetu obywatelskiego
- chodzi o zgłaszanie spraw, które
bezpośrednio dotyczą małej społeczności: ulicy, podwórka, itd.
Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się
w poprawę wyglądu i jakości
życia w mieście.

§ POD PARAGRAFEM

Fałszywi przedstawiciele Taurona
Policja ostrzega przed osobami, które przedstawiają się jako
pracownicy firmy energetycznej Tauron. Rzekomi pracownicy
tej firmy odwiedzają mieszkania w Świebodzicach - najczęściej
na osiedlach - i namawiają na podpisywanie umów na
dostarczenie energii. Ofiarami takich transakcji padają głównie
ludzie starsi, którzy nie sprawdzają dokładnie dokumentów,
które podpisują.
- Mamy już w tej sprawie zgłoszenia, kontaktowaliśmy się
z firmą Tauron która potwierdziła, że jej konsultanci nie pracują
w terenie i nie podpisują w ten sposób umów z klientami
- mówi podinspektor Piotr Galicki, Komendant Komisariatu
Policji w Świebodzicach.
Apelujemy więc do wszystkich, by nie podpisywać żadnych
dokumentów bez dokładnego zapoznania się z nimi i unikać
zawierania jakichkolwiek transakcji z osobami, których
nie znamy.
Do naszych mieszkań często pukają handlowcy, którzy oferują
montaż pieców, okien, kuchenek, itp. Niestety, obiecywana
atrakcyjna cena takiej usługi to fikcja, koszt zakupu urządzeń
zazwyczaj okazuje się o 50 a nawet i 100% wyższy,
niż w sklepie lub autoryzowanym serwisie.

Wypadek na Łącznej

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na ul. Łącznej.
W prawidłowo jadącego motocyklistę uderzyło auto osobowe.
Na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń, a kierujący
motocyklem nie musiał pozostać w szpitalu.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31
sierpnia.
Propozycje można przesyłać
drogą elektroniczną na adres:
ilona.szczygielska@
swiebodzice.pl
lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się
na parterze ratusza.
Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone
propozycje zostaną przekazane
do rozpatrzenia odpowiednim
wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finan-

sowe potrzebne do ich realizacji.
Trzeba także sprawdzić, czy
zgłoszone zadanie nie dotyczy
mienia prywatnego. Propozycje,
które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu
na 2016 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy jesienią
2015 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic
www.swiebodzice.pl,
w zakładce Budżet partycypacyjny.

Wygodniej dla wózków

ZGK Świebodzice wykonało obniżenia chodnika
przy przejściu dla pieszych w okolicach Biedronki
na Osiedlu Piastowskim.
Teraz mamy z wózkami czy osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich bezpiecznie mogą zjechać
z chodnika.

FOT. TOMASZ MERCHUT

Przypominamy, że można
zgłaszać pomysły zadań
i drobnych inwestycji
w ramach kolejnej edycji
budżetu obywatelskiego
- tym razem na rok 2016

Działki idą jak świeże
bułeczki
ięć działek budowlanych na Osiedlu Piastowskim poszło pod
młotek. Grunty sprzedaje gmina, a ceny są atrakcyjne - i położeP
nie też urokliwe.
Chodzi bowiem o działki przy ulicy Generała Augusta Fieldorfa, w nowej części osiedla.
Średnia wielkość działki to 12 arów, czyli wystarczy miejsca na
dom i trochę zieleni. Pozostały jeszcze trzy obszary o wielkości
14,15 i 18 arów. Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Gospodarki Gruntami, tel. 74 666 96 25.

REJESTRACJA POJAZDÓW
GRATIS=bez dodatkowych kosztów

przy PZU DOM/PZU AUTO
tel. 603 -65 684

Pomóżmy ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu!

onad 5 tys. osób zginęło w tragicznym trzęsieniu ziemi w Nepalu.
Kataklizm dotknął obszary gęsto zaludnione, w tym stolicę
P
kraju - Katmandu. W kraju doszło do ogromnych zniszczeń,

potrzebna jest pomoc humanitarna, w gruzach legły cenne zabytki.
Tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową.
W Świebodzicach rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla ofiar tej
tragedii. W naszym mieście mieszka znany i lubiany doktor Bodha
Rai Subedi, który z pochodzenia jest właśnie Nepalczykiem.
Doktor Subedi mieszka wraz z rodziną w Świebodzicach od prawie
20 lat. Jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Nepalczyków
w Polsce, z siedzibą w Świebodzicach (NON Resident Nepalese in

Poland). Doktor jest chirurgiem onkologiem, z jego inicjatywy
powstała Poradnia Onkologiczna w szpitalu Mikulicz. Na co dzień
pomaga mieszkańcom naszego miasta, teraz on i jego rodacy
w Nepalu potrzebują wsparcia.
- Mój kraj został bardzo zniszczony, ludzie stracili swoje domy
i dobytek, zniszczonych zastało także wiele cennych zabytków
- mówi dr Subedi. - Pomoc finansowa i humanitarna jest bardzo
potrzebna, liczy się każdy gest.

NON Resident Nepalese in Poland
- Stowarzyszenie Świebodzice,
BZW BK 27 1090 2356 0000 0001 1368 0462
tytuł przelewu: darowizna dla Nepalu

Świebodziczanie mogą pomóc dotkniętym tą straszną tragedią
Nepalczykom. Można wpłacać pieniądze na konto Stowarzyszenia:

Serdecznie prosimy o wsparcie.

Można także wpłacać darowizny za pośrednictwem
Caritas Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej.

Takimi
będziemy jeździć
4

społeczeństwo

czwartek, 30 IV 2015

Z

godnie z obietnicą przedstawiamy dziś naszym
Czytelnikom wstępną wizualizację pojazdów, które
Gmina Świebodzice zakupi dla
potrzeb komunikacji miejskiej.
O tej niezwykle ważnej dla miasta
inwestycji i rekordowo wysokiej
dotacji unijnej pisaliśmy już w ostatnich dwóch numerach GŚ. Jest
to temat, który bardzo interesuje
świebodziczan, a niektórych „zawistnych” mocno uwiera i de-nerwuje.
Umowę na dostawę nowoczesnych autobusów marki Mercedes burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podpisał 16
kwietnia. Mercedes wyprodukuje dla nas trzy najnowocześniejsze, w pełni ekologiczne autobusy, które od 1 stycznia zaczną
wozić pasażerów. Mogłyby
oczywiście wyjechać na miasto
jeszcze w tym roku, gdyż będą
wyprodukowane i dostarczone
do k. września, jednak Gmina
Świebodzice ma podpisaną
umowę na obsługę komunikacji
miejskiej ze świdnickim MPK.
A ta usługa będzie wykonywana
do końca roku.

Zakup autobusów był możliwy dzięki unijnemu wsparciu
- chodzi o projekt pn. Zakup
nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb
komunikacji miejskiej w Gminie
Świebodzice, w ramach Priorytetu nr 3. „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnych
Śląsku („Transport"), dz. nr 3.3.
Transport Miejski i podmiejski
RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na realizację
tego zadania w wysokości 3 560
477,75 zł, tj. 84,99% kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wartość całej inwestycji to 4,2 mln zł.
- Świebodziczanie będą jeździć do pracy i szkoły naprawdę
komfortowymi pojazdami - cieszył się burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Sprawdziliśmy zatem, jakie
udogodnienia będą miały nasze
pojazdy - przypomnijmy, że na
nasze ulice wyjedzie model 628
02 Citaro, w kolorze złotym.
Autobusy spełniające najwyższe normy środowiskowe pod

Seniorzy, do dzieła!

P

ierwsze spotkanie integrujące
uczestników nowego przedsięwzięcia skierowanego do świebodziczan w wieku 60 + za nami.
Ponad 20 osób jest zainteresowanych udziałem w projekcie „Senior = Aktywny Obywatel”, który
realizują wspólnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz Fundacja PROM.
Spotkanie odbyło się w piątek, 24 kwietnia, w Centrum
Rehabilitacji Społecznej przy ul.
Parkowej 4. Poprowadziła je
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska
oraz specjalista pracy socjalnej
Dorota Rychlik. Uczestnicy
z zainteresowaniem dopytywali
o szczegółowe założenia projektu oraz możliwości, jakie niesie
przystąpienie do niego.
Program „Senior = Aktywny
Obywatel” jest finansowany
z rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem
programu jest zwiększenie
poziomu integracji w środowisku seniorów oraz pomiędzy
seniorami a przedstawicielami
młodego pokolenia. Zakłada się
zaangażowanie uczestników

w kompleksowe działania edukacyjne, społeczne i obywatelskie.
W ramach projektu przewidziano 3 działania:
1. e-Klub Seniora, w którym
głównym kryterium rekrutacji
będzie chęć nabycia kompetencji w zakresie obsługi komputera
i korzystania z internetu oraz
motywacja do nabywania nowych umiejętności i rozwoju
kompetencji społecznych. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już
4 maja.
2. aktywizacja społeczna
i obywatelska na rzecz rozwoju
lokalnego. W ramach tego działania przewidziano warsztaty dla
aktywnych seniorów - liderów
społeczności lokalnej Świebodzic;
3. zdrowy i aktywny senior, to
działanie ma na celu poprawę
kondycji fizycznej seniorów
oraz zdobycie umiejętności
i wiedzy na temat aktywnego
i zdrowego trybu życia.
Projekt realizowany będzie
w okresie od kwietnia do grudnia br. Łączna wartość projektu
to kwota blisko 85 tys. zł, dotacja wynosi ponad 76 tys. zł.

względem hałasu oraz emisji
spalin (EURO VI). Jak powiedział Prezes Mercedesa w Polsce, Antonio Cavotta, autobusów spełniających te wymogi
jeździ w Polsce niewiele, Mercedes sprzedał ich tylko 8 sztuk.
Ale tak skonfigurowanych
i wyposażonych, jak nasze, jeszcze w Polsce nie było. Prezes
Cavotta przyznał, że nie może
się doczekać by zobaczyć pojazdy, wyprodukowane dla Świebodzice.
Autobusy spełniają najbardziej wyśrubowane normy z zakresu bezpieczeństwa, są w pełni
dostosowane dla osób niepełnosprawnych - na całej długości
wnętrza jest niska podłoga,
a przy 2 drzwiach pochylnia
(platforma) wysuwana elektrycznie, stanowiąca podjazd dla
wózków.
Wnętrze wentylowane i klimatyzowane o bardzo wysokich
walorach estetycznych, objęte
pełnym monitoringiem. Kamery
będą również zamontowane na
zewnątrz tak, aby monitorowały
obszar w obrębie autobusu
i przystanku.
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Tak będą - w przybliżeniu - wyglądały nasze świebodzickie autobusy
FOT. OFICJALNA STRONA MERCEDES BENZ

Dodatkowo we wnętrzu zostaną zamontowane 2 ekrany
LCD lub LED do emisji np.
reklam bądź zapowiedzi ciekawych imprez miejskich. Będzie
także internet wi-fi oraz system
dynamicznej informacji pasażerskiej.
Zdecydowana
większość
mieszkańców cieszy się z powodu zakupu nowych autobusów.
Pojawiają się wprawdzie dywa-

gacje, dlaczego nie kupiono polskiego Solarisa - powód jest prosty - firma nie złożyła oferty.
Z kolei na jednym z portali
można przeczytać kąśliwy materiał o „wypasionych” autobusach.
Tak, będą „wypasione” - ale
chyba na takie zasługują świebodziczanie, nieprawdaż? Skoro
gmina pozyskała unijną dotację
i musi ją wydać na ten konkretny

cel - to niech kupuje najlepsze
z możliwych, najnowocześniejsze i najładniejsze autobusy. Po
latach jazdy wysłużonymi samochodami DLA czy teraz MPK
mieszkańcy wreszcie będą podróżować w warunkach odpowiadających ich oczekiwaniom
i z pewnością za tą samą cenę
biletów, którą płacą teraz.

Samorządowcy posadzili las
J

Buki posadzili także
prezes ZGK Kacper
Nogajczyk i mecenas
Paweł Polewski

uż po raz czwarty Nadleśnictwo Świdnica zaprosiło
samorządowców, posłów,
senatorów, służby mundurowe
i media na doroczne Sadzenie
Lasu Samorządowców i Mediów. W tej wyjątkowej akcji od
początku bierze udział burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, a tegoroczna edycja była
jubileuszowa. Świętowaliśmy
także 70-lecie Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku.
Zatem by uczcić okrągłą
rocznicę, uczestnicy mieli za
zadanie posadzić 70 buków na
terenach leśnych w Bojanicach,
Gmina Świdnica. Dwuosobowe
drużyny uporały się z tym szybko i z uśmiechem na twarzy.
W tym roku liczba uczestników
była rekordowa, naszą gminę
reprezentowali także Prezes
ZGK Świebodzice Kacper No-

gajczyk i mecenas Paweł Polewski.
- To naprawdę świetna akcja,
z przyjemnością biorę w niej
udział nie tylko ze względu na
fakt, że sadzimy las czyli coś, co
zostanie po nas dla wielu

następnych pokoleń. Ale także
i z racji wyjątkowej atmosfery,
jaka tu panuje, ponad podziałami i polityką, bardzo serdecznej
i integrującej różne środowiska
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz w pracowitym teamie
z burmistrz Piławy Górnej, Zuzanną Bielawską
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

I

To było ciężkie machanie łopatą, ale cel szczytny

STOP PRZEMOCY - Chcę żyć bez strachu
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wydarzenia

FOT. UŻYCZONE

H

appening pod tym
tytułem przygotowała
młodzież z klas drugich Gimnazjum nr 2.
Było to podsumowanie wielogodzinnego, bardzo ciekawego, ale
i trudnego projektu edukacyjnego przygotowanego w ramach
profilaktyki
prozdrowotnej.
Młodzież przygotowała spektakl
w oparciu o własny pomysł i zaprezentowała go najpier 20 marca przed szkolną społecznością,
a 23 kwietnia przed zaproszoną
publicznością - a na widowni
zasiadł m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz i radni
Rady Miejskiej w Świebodzicach: Wiceprzewodniczący RM
Jan Klepiec, radni Teresa Małecka, Krystian Wołoszyn,
Zbigniew Opaliński, Marek
Jakubina, Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski, Dariusz Błaszczyk, szefowa ZNP
w Świebodzicach Urszula Kruczek, a także nauczyciele i rodzice uczniów.

Aktorzy i opiekunka całego projektu - Zofia Marek
Widzowie wyrazili wielkie
uznanie dla dojrzałości wykonawców w podejściu do trudnego tematu przemocy, w tym też
przemocy w rodzinie, wśród
rówieśników. - Więcej takich
spotkań - podkreślali w rozmowach.
Akcja widowiska toczy się
w studio telewizyjnym Telewizji Młodych „Blisko życia”.
Do studia, które umiejscowiono
w jednej ze szkół Dolnego
Śląska, zaproszono młodych
ludzi, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, rodzinnej,
ulicznej, seksualnej, lub byli jej
świadkami.

Ich historie, opowiedziane
często ze ściśniętym gardłem,
prezentacje i statytyski o wszechobecnej przemocy, świetna oprawa muzyczna i filmowa, wywarły na wszystkich odbiorcach
ogromne wrażenie.
Na zakończenie odczytano
deklarację o prawie każdego
człowieka do życia bez przemocy, przyjętą na ogólnoposlkiej
konferencji przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Czerwone kokardki zawiązane na
lewej ręce były szkolną deklaracją ludzi, którzy mówią STOP
PRZEMOCY.
Skład zespołu projektowego:
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Daria Kulesza IIb, Sylwia
Podgórska IIb, Dagmara Czuba IIb, Kornelia Sobala IIc,
Jakub Kawiński IIa, Maciej
Dembiński IIc, Mateusz Ławiński IIc.
Opieka merytoryczna - Zofia
Marek.
Szczególne podziękowania
grupa projektowa składa Bartkowi Stusowi za oprawę medialną. Szymonowi Stańko
i Dawidowi Radz za udział
w realizacji spotu filmowego.
W imieniu młodzieży zapraszamy w czerwcu na kolejny
happening, tym razem pod hasłem „Jestem wolny, nie biorę,
nie palę, nie piję. Jestem tolerancyjny”.

Organizatorzy dziękują gościom za uczestnictwo w wydarzeniu,
gorące podziękowania dla Burmistrza Miasta i Radnych, a także
dla Ośrodka Pomocy Społecznej za ufundowanie słodyczy
dla uczestników projektu.

Uroczyste pożegnanie absolwentów LO
P

iękny i słoneczny piątek 24
kwietnia 2015 r. był szczególnym dniem w świebodzickim LO. W czasie uroczystego apelu Dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Świebodzicach uroczyście
pożegnali uczniów klas trzecich,
którzy właśnie zakończyli edukację w murach naszejszkoły.
Uroczystość ta jest zawsze w naszym liceum szczególnym wydarzeniem. Nie inaczej było i tym
razem, tym bardziej, że została
ona uświetniona obecnością
gości w osobach Starosty Powiatu Świdnickiego Piotra Fedorowicza, Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza,
dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, do których

wcześniej uczęszczali nasi absolwenci - pań: Małgorzaty Schabowskiej, Teresy Walczak-Jusiel, Jolanty Styrny-Grossman,
Magdaleny Stąpor. Nie zabrakło też wzruszonych rodziców
naszych maturzystów oraz
przedstawicieli Rady Rodziców.
Pan burmistrz tradycyjnie już
ufundował i wręczył nagrodę dla
najlepszych absolwentów LO
- Weroniki Stolarczyk i Adama
Budziaka.
Po wzruszającym przemówieniu Dyrektor LO pani Doroty
Ciołek, któraw swoim wystąpieniu pogratulowała absolwentom
ukończenia szkoły i zachęciła do
wspomnień z ostatnich trzech
lat, każdemu na pewno zakręciła
się łezka w oku, że to już koniec.Z kolei nasi goście życzyli

absolwentom sukcesów na maturze i dostania się na wymarzone studia. Niezwykle wzruszającym momentem były też przemówienia zarówno przedstawicieli klas drugich (Angeliki
Górczak i Oliwii Gułaj), jak
i samych absolwentów,wktórych
imieniu podziękowania za trzy
lata naukizłożyła Weronika Stoarczyk.
W czasie apelu wszyscy absolwenci otrzymali świadectwo
ukończenia szkoły. Nagrodzeni
zostali uczniowie z najwyższą
średnią, a świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Weronika Stolarczyk, Grzegorz Nielubiak, Adam Budziak, Karolina Działek, Michał PogodaKotwica, Konrad Szwarc, Justyna Bobkiewicz, Marta Le-

Uroczysta gala pożegnania klas III odbyła się w piątek, 24 kwietnia. A teraz czas zewrzeć
szyki - i stawić czoła egzaminowi maturalnemu fot. użyczone

szczyńska, Justyna Łupkowska i Joanna Merchut. Rada
Pedagogiczna przyznała też
nagrody specjalne za szczególne
zaangażowanie w życie szkoły,
nie zabrakło też nagród za osiągnięcia sportowe, podziękowań
od sejmiku uczniowskiego i podziękowania dla ,,szkolnych
Odyseuszy”. Były to bardzo
miłe chwile - każdy miał swoje
pięć minut, a w oczach rodziców
widać było dumę i radość ze
swoich dzieci. Żaden absolwent
nie wyszedł z pustymi rękoma,
ponieważ każdy z nich to osobna
historia, która zapisała się w pamięci nauczycieli i innych uczniów.
Po części oficjalnej przeszedł
czas na część artystyczną. Klasy
drugie przygotowały Galę Telekamer 2015, w której absolwenci byli nominowani w kategoriach filmowych, oraz przedstawiły krótki film z życia maturzysty. Na koniec odbył się koncert szkolnych muzyków z klas
trzecich, zarówno nauczyciele,
jak i uczniowie byli zachwyceni. I tak słowami piosenki
,,Jedzie pociąg z daleka” zakończył się ten szczęśliwy, a zarazem smutny dzień.
Dziękujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom za
wspólne lata spędzone razem
w murach naszej szkoły. Na
pewno będzie nam ich brakowało. Wszystko ma jednak swój
początek i koniec. Czas zmagań
edukacyjnych zakończył się sukcesem. Przed nimi jeszcze egza-

miny maturalne. Nowa matura
stawia wiele wyzwań.Ale wierzymy, że nasi maturzyści poradzą sobie z nimi bardzo dobrze.
Na pewno ich trzyletnia praca,
codzienny trud, okres przygotowań do egzaminu dojrzałości
zaowocuje sukcesem i dostaniem się na upragniony kierunek
studiów. W murach naszego

liceum rodziły się ich wielkie
odkrycia, emocje, nowe przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co
było obce i nieznane, stawało się
zrozumiale, przyjazne i bliskie.
Mamy nadzieję, że wszystko to
pozostanie w pamięci naszych
tegorocznych absolwentów.
Nauczyciele i uczniowie LO
w Świebodzicach /I.H./

Brawo, Sylwio!
6

S

ylwia Godyla - uczennica Zespołu Szkół im.St.
Prosińskiego w Świebodzicach Laureatką Dolnośląskiego Konkursu na Najlepszy Uczniowski Mini Projekt
Badawczy (UMPB) w zakresie
innowacyjnego zastosowania
w praktyce wiedzy z obszaru danego zawodu.
Uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego Sylwia

Godyla w roku szkolnym 2014/
2015 wzięła udział i zajęła drugie miejsce na Dolnym Śląsku
w Konkursie na najlepszy Uczniowski Mini Projekt Badawczy
w zawodzie Technik Ekonomista.
Konkurs został zorganizowany przez Dolnośląskie Centrum
Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w Ramach Projektu

,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
II. Finał Konkursu odbył się 31
marca 2015 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki
I Transportu we Wrocławiu.
Tematem projektu, jakim zajęła się S. Godyla, był „Biznesplan Przedsiębiorstwa X - Kierunki Rozwoju oraz czynniki
wzrostu rentowności w latach
2015-2017.
Uczennica odbyła w Przedsiębiorstwie „X” 2 praktyki zawodowe oraz staż i na podstawie
zdobytych doświadczeń oraz
umiejętności i wiedzy teoretycznej podjęła trud przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie
i opracowania wyników tych
badań w formie pisemnej.
Praca została poddana ocenie
formalnej i merytorycznej przez
eksperta - pracownika naukowego wyższej uczelni z dziedziny nauki,obejmującej zgłoszony
temat UMPB. Praca została oceniona bardzo wysoko. Na 18 pkt
uzyskała 17. Uczennica zastosowała zdobytą wiedzę w czasie

Sceniczny debiut Kamila Czubali

18.

kwietnia w sali
teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera „Bohatera roku” - spektaklu autorstwa Jana Czaplińskiego i Piotra Ratajczaka. Autorzy z powodzeniem przenieśli historię
z filmu F. Falka w realia wałbrzyskie, tworząc w 2009 roku
rewelacyjną sztukę w „Teatrze
Dramatycznym” w Wałbrzychu
(premiera 4. 04. 2005r.). Tym
razem reżyser i właściciel prywatnego teatru „Binominis”
- Michał Machowski, korzystając z tekstu i pomocy P. Ratajczaka, stworzył świdnicką wersję losów wykreowanego przez
media na bohatera roku - Zbigniewa Tataja - zwykłego człowieka wciągniętego w wir „szołbiznesu”. Bezwzględność i cynizm świata mediów zderzony
z naiwnością i uczciwością kierownika magazynu kreuje smutny i przygnębiający obraz współczesnego świata. Odsłania kulisy
tworzenia show, kreowania idoli,
celebryckich ambicji popularności za każdą cenę.Pokazuje też
beznadziejność życia i brak per-
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oświata
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spektyw prowincji po ustrojowej
transformacji (ten problem
znacznie mocniej wybrzmiał
w wałbrzyskiej odsłonie sztuki).
Jednak niezłomna postawa tytułowego bohatera wśród galerii
karierowiczów, którzy dla sukcesu są w stanie zrobić wszystko, niesie nikłą nadzieję, że są
w tym pokręconym świecie
ludzie, którzy nie dadzą sobą
manipulować. Symbolem prawdy i bezkompromisowości jest
postać Bruce’a Springsteena
- tak często przywoływana...
Aktorzy brawurowo odegrali
swoje role. Ja szczególną uwagę
zwróciłam oczywiście na mojego ucznia, Kamila Czubalę,

który zadebiutował w pełnowymiarowej sztuce. Dotąd znałam
go jako miłośnika teatru, który
bierze udział we wszystkich
organizowanych przeze mnie
wyjazdach na spektakle, motywuje do kolejnych i pomaga mi
zebrać grupę osób chętnych,
z okazji świąt teatralnych z bukietem kwiatów jeździ do dyrekcji „Teatru Dramatycznego”, by
złożyć wyrazy atencji. Kamil
dojrzał do tego, żeby przejść na
tę drugą stronę- z widza stać się
aktorem. Za symboliczny uznałam początek „Bohatera roku”,
kiedy Kamil zaczyna grę, siedząc wśród publiczności. Moment, w którym opuszcza swoje

Niemiecki na wesoło

FOT. TOMASZ MERCHUT

ie z podręczników studiując zasady
gramatyki, lecz poprzez zabawę
N
i poznawanie współczesnego dziedzictwa

kulturowego - tak języka niemieckiego
uczyli się uczniowie świebodzickiego
Liceum Ogólnokształcącego, którzy
wzięli udział w warsztatach zorganizowanych na terenie szkoły przez Instytut
Goethego.
W zajęciach zorganizowanych 15
kwietnia w ramach objazdowego projektu „Deutsch Wagen Tour” udział
wzięli licealiści z klas pierwszych i drugich. Podczas nieszablonowych warsztatów próżno było szukać zadań gramatycznych czy nauki słownictwa, nie
zabrakło za to praktyki - konwersacji,
tłumaczeń, a także zabawy. Uczniowie

Kwiaty pełne nadziei

yjątkową akcję zorganizowali uczniowie Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. W piątek, 24 kwietW
nia, sprzedawali na Rynku kwiaty nadziei - własnoręcznie wyhodo-

nauki w praktyce gospodarczej.
Wnioski z pracy przedsiębiorstwo może wykorzystać przy
podejmowaniu decyzji w przyszłej działalności .
31 marca 2015 r. odbyła się
prezentacja UMPB oraz ocena
odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję i widownię.
Sylwia w odpowiedziach na
pytania wykazała się świetną
znajomością przedsiębiorstwa
i wiedzą teoretyczną w zawodzie
Technika Ekonomisty.
Jej wystąpienie zostało docenione przez ekspertów i uwieńczone gratulacjami i oklaskami
widowni.
W miesiącu maju odbędzie się
gala laureatów, na której uczennica Sylwia Godyla odbierze
nagrodę za zajęcie II-go miejsca
na Dolnym Śląsku.
Teraz przed nią egzamin maturalny i zawodowy. Życzymy
Jej dalszych sukcesów zawodowych.

wane żonkile. Kwiaty zostały posadzone przez ucz-niów jesienią
ubiegłego roku, w ramach akcji Pola Nadziei, w której szkoła uczestniczy od 6 lat.
Uczniowie zachęcali świebodziczan do kupna żonkili, a dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany dla hospicjum. Młodzież sprzedała 90 cebulek, ile udało się zebrać pieniędzy
- nie wiadomo, bo kwestowano do zapieczętowanych puszek.
Wśród kupujących był m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W przyszłym roku odbędzie się kolejny taki happening.

Pola Nadziei to kampania organizowana przez Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci. Żonkil jest wezwaniem do niesienia
bezinteresownej pomocy. Coraz więcej osób na całym
świecie sadzi swoje żonkile, a dla wielu cebulka jest
wspomnieniem bliskich, którzy zbyt wcześnie odeszli.
„Pola Nadziei” kwitną na miejskich rabatkach, w parkach,
przed szkołami, przedszkolami, urzędami, szpitalami,
w każdym dogodnym dla kwiatów miejscu.

I

miejsce na widowni i wchodzi
na scenę, by na niej pozostać, był
dla mnie szczególnie wzruszający. Tym bardziej, że czuje się
na niej, jak ryba w wodzie. Miło
było patrzeć, jak z przykładnego
i pilnego, chociaż czasem niepokornego i myślącego po swojemu ucznia, przeistacza się
w aktora - świadomego swoich
możliwości, mówiącego pewnym głosem, dynamicznego
i uważnego.
Trudno wyrokować, jak długo potrwa przygoda Kamila
z teatrem. Wiem od Jego Rodziców i Babci , z którymi rozmawiałam po premierze, że jest
niespokojnym duchem i ma
wiele planów i marzeń na przyszłość. Imponuje mi odwaga
i determinacja Kamila, by te
marzenia spełniać i intensywnie
poszukiwać swojego miejsca
w życiu.
Kamilu, dziękuję za sobotnie
wzruszenia i piękną białą różę,
którą otrzymałam po spektaklu.
Gratuluję sukcesu i trzymam
kciuki za kolejne sceniczne
odsłony Twojego talentu.
Ewa Grochowska

wzięli udział w grze kalambury, identyfikowali niemieckich wykonawców
muzycznych oraz mierzyli się ze znajomością niemieckich przysłów. Dzięki
niestandardowej organizacji zajęć i niekonwencjonalnym metodom dydaktycznym, licealiści z pewnością pogłębili swoje zainteresowanie językiem naszych zachodnich sąsiadów.
Projekt realizowany jest przez Instytut Goethego w Polsce, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę
Wymiany Akademickiej (DAAD),
Polsko-Niemiecką Izbę PrzemysłowoHandlową oraz innych partnerów.
Głównym sponsorem projektu jest firma
Volkswagen Poznań Sp. z o. o.

W akcji wzięli udział:
I Aleksandra Kołakowska - I klasa Gimnazjum
I Malwina Stopyra - I klasa Gimnazjum
I Łukasz Wacławek - I klasa Gimnazjum
I Józef Melańczuk - I klasa Gimnazjum
I Klaudia Wysoczańska - I klasa Gimnazjum
I Nikola Kramarz - II klasa Gimnazjum
I Marceli Rogowski - II klasa Gimnazjum
I Mateusz Kaczmarek - II klasa Gimnazjum
I Kacper Pitwor - II klasa Gimnazjum
I Adrian Duda - III klasa Gimnazjum
I Paweł Kułysz - III klasa Gimnazjum
I Natalia Ślęk - III klasa Gimnazjum
I Natalia Kubiszewska - III klasa Gimnazjum
I Mateusz Kamiński - III klasa Gimnazjum
I leksandra Mielczarek - III klasa Gimnazjum
I Katarzyna Półtorak - III klasa Gimnazjum
I Jan Krzystek - III klasa Gimnazjum
I Krystian Wach - III klasa Gimnazjum
I Patryk Misiewicz - III klasa Gimnazjum
I Alicja Mikołajczyk - III klasa Gimnazjum
I Piotr Mrzygłód - III klasa Gimnazjum
I Patryk Kolenda - III klasa Gimnazjum
I Klaudia Jagiełło - III klasa Gimnazjum

Opiekunowie: Małgorzata Smędra, Agnieszka Różycka,
Łukasz Kucemba. Koordynatorka akcji: Aneta Kąsiel.

Motocykle to styl życia
zlot motocykli

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

S

tylowe harleye i zawadiackie choppery. Głośne
i zabójczo szybkie ścigacze albo dostojne trójkołowce. Wszystkie wypieszczone,
wychuchane, ukochane przez
właścicieli. Z motocyklami podobno tak jest - albo miłość od
pierwszego wejrzenia, albo totalna obojętność.
Uczestnicy V, można by rzecz
jubileuszowego Zlotu Motocykli
w Świebodzicach, to z pewnością ta pierwsza grupa. Miłość do
swoich cacek prezentują na
różne sposoby. A już gdy się
zapyta o jakieś szczegóły - mogą
opowiadać bez końca.
Tradycyjnie motocyklowa
impreza w Świebodzicach odbyła się w ostatnią sobotę przed
długim, majowym weekendem.
Lśniące i ryczące pojazdy zaparkowały pod ratuszem 25 kwietnia, przyciągając rzecz jasna
wielu świebodziczan, chcących
obejrzeć, dotknąć i sfotografować się z pięknymi maszynami.
Uczestników i zwiedzających
przywitali organizatorzy zlotu:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Dariusz Stańczyk, właściciel Hotelu Księżyc,
życząc udanego pobytu w naszym mieście i dobrej zabawy.

- Cieszę się, że to wydarzenie
stało się już tradycją, odwiedzają
nas motocykliści z całego regionu, dobrze się tu u nas czują,
a mieszkańcy mają okazję popatrzeć na fantastyczne motocykle
i miło spędzić popołudnie - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W tym roku w zlocie wzięło
udział ok. 250 motocyklistów
z całego Dolnego Śląska - m. in.
Wrocławia, Strzegomia, Wałbrzycha, Ząbkowic czy Kłodzka.
To sporo, choć jak powiedział
nam Dariusz Stańczyk, rekordowa była II edycja - wówczas
gościliśmy ponad 450 miłośników dwóch kółek.
Nie zabrakło także reprezentacji świebodziczan - a w niej zapalonego motocyklisty i radnego
Rady Miejskiej, Jerzego Kirklo.
- Jestem na naszym zlocie od
początku, a moja przygoda
z motocyklami trwa od 1964
roku - powiedział nam pan Jerzy.
- Przetestowałem naprawdę
wiele marek, niektóre do dziś
wspominam ciepło. Dla mnie
motocykle to styl życia, ogromna pasja i radość. W młodości
często jeździliśmy z żoną właśnie motocyklem np. nad morze.

czwartek, 30 IV 2015

7

Materiał
filmowy
z wydarz
enia
na stron
ie
www.sw
iebodzic
e.pl,
Miejska
Telewizja
Interneto
wa

Stylowe maszyny, stylowe stroje - rzeczywiście, robi to
wszystko wrażenie fot. Agnieszka Bielawska-Pękala
Dziś też dużo razem jeździmy,
choć teraz żona woli trochę spokojniejszą jazdę - śmieje się pan
Jurek. W zlocie, choć już raczej
jako obserwator, uczestniczył
także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, wypatrzyliśmy też radnego Sławka
Łukawskiego.
Motocyklistów szczególnie
ciepło przywitał ksiądz Daniel
Szymanik, proboszcz parafii
pw. Św. Brata Alberta, który
poświęcił pojazdy, a kierującym

Nasza świebodzicka ekipa na zlocie - a przynajmniej
część: od lewej radny Jerzy Kirklo i pan Tomasz Domal

życzył bezpiecznych wyjazdów
i powrotów.
Motocykliści otrzymali na
pamiątkę obrazek ze Św. Krzysztofem - patronem kierowców.
Aod Urzędu Miejskiego w Świebodzicach obowiązkowe, pamiątkowe koszulki ze zlotu.
Około godz. 15.30 kolumna
trąbiących pojazdów objechała
kilkakrotnie Rynek i skierowała
się do Hotelu Księżyc, w którym odbyła się część plenerowa,
z koncertami i moto dyskoteką.

- Życzymy udanego zlotu - witali uczestników burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i Dariusz Stańczyk
Jak co roku nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwała młodzież z Ochotniczej
Grupy Ratowniczej, a dodatkową atrakcją były widowiskowe
przeloty samolotu, w wykonaniu

zaprzyjaźnionego Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
- samolot przeleciał naprawdę
nisko i pomachał uczestnikom
skrzydłami.
I

Miłość do motocykli objawia się już od najwcześniejszych
lat

Ależ to wszystko lśniło w słońcu

Czy może mieć coś wspólnego motocykl i.. lis? Jak widać
- może

Ale suuuper maszyna - najmłodsi mieli sporo frajdy
siadając za "sterami: np. takich trójkołowców

Czy to jeszcze rower czy już motocykl? Trudno powiedzieć,
ale fajne!

Parada ulicami miasta to najbardziej widowiskowa część
zlotu

Świebodziczanie proszą o łaski
8

wydarzenia
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Peregrynacja figury Matki Boskiej Fatimskiej w naszych parafiach

L

iczeni w setkach mieszkańcy, uroczysta oprawa
- śpiew przy akompaniamencie orkiestry oraz
łopoczące na wietrze flagi,
a przede wszystkim duchowa
wspólnota, tak świebodziczanie
witali figurę Matki Boskiej
Fatimskiej, która w niedzielę, 19
kwietnia, zawitała do naszego miasta, i w ramach swej peregrynacji
pozostanie tu do 6 maja.
Data wizyty figury jest symboliczna, bowiem przypada
w roku, w którym obchodzimy
10. rocznicę śmierci św. Jana
Pawła II - honorowego obywate-

la Świebodzic, a przede wszystkim papieża, który w trakcie
swojego pontyfikatu orędował
i zawierzał sprawy ludzkości
właśnie Matce Boskiej Fatimskiej.
Do Świebodzic przywędrowała z Dobromierza, gdzie od 15
do 19 kwietnia rezydowała
w parafii pw. św. Michała Archanioła.
Powitanie figury poprzedziła
uroczysta procesja ulicami miasta, która przeszła spod kościoła
parafialnego pw. św. Mikołaja
do skrzyżowania ulic Jeleniogórskiej i Sienkiewicza, gdzie
z rąk franciszkanina ojca Piotra
figurę przyjął ordynariusz świdnicki biskup Ignacy Dec, po
czym ta, na ramionach wiernych, powędrowała do parafii
św. Mikołaja. Po dotarciu na
miejsce pierwszego świebodzickiego przystanku Matkę Boską
Fatimską w imieniu mieszkańców powitał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, składając u jej stóp bukiet kwiatów.
Obecnie figura znajduje się
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Cierniach, skąd
3 maja zostanie przeniesiona do
kościoła pw. św. Franciszka
z Asyżu. Nasze miasto opuści 6
maja, wędrując do Mokrzeszowa, a następnie Ząbkowic.
Peregrynacja figury po diecezji
świdnickiej zakończy się w październiku 2017 r.

Świebodziczanie uroczyście przywitali figurkę w niedzielę,
19 kwietnia. Modlić się i przeżywać obecność niezwykłej
figury możemy jeszcze do 6 maja fot. Tomasz Merchut

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Zapraszamy na WIOSENNE ŚPIEWANIE SENIORÓW
o będzie druga edycja imprezy, organizowanej przez radną Teresę Małecką
T
i świebodzicki oddział Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.

6 maja rozśpiewani seniorzy opanują
miasto, a do wspólnej zabawy zapraszają
oczywiście wszystkich mieszkańców.
Podczas naszych senioraliów wystąpią
zespoły ludowe z Dolnego Śląska - Bolkowianie z Bolkowa, Kapela Janka Bo-

duszki z Siemianic, Olga z Kamiennej
Góry, Rudawianie z Janowic Wielkich.
Będzie też barwny korowód wokół świebodzickiego Rynku i złożenie kwiatów
pod pomnikiem papieża Polaka - Jana Pawła II. - Serdecznie zapraszamy, bądźcie

Państwo z nami - zachęca radna Teresa
Małecka.
Początek - godz. 13:00.
Plakat z pełną informacją znajdziecie
Państwo na str. 10
I
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Najserdeczniejsze
życzenia
szybkiego
powrotu
do zdrowia
dla Pana
Bogusława
Krzysztofowicza
składają
Pracownicy
Firmy Hades
oraz
Redakcja Gazety
Świebodzickiej

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Janusza Kanickiego
- Żona, Syn, Synowa, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Janusza Jareckiego
- Żona, Syn i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Zofii Wichury,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki z Rodzinami

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Jana Stomy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, Wnuki, Wnuczka,
Prawnuczka i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Bernarda Drobnika
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Synowie, Wnuczka, Prawnuczek, Siostra i
Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Marię Sochę
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Henryka Grajkowskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Zięć, Wnuczka i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Eugenii Ryż,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Marianny Sikorskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Wnuk z Rodziną

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Tadeusza Wiśniewskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Synowie, Synowe i Rodzina
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Zostań dawcą szpiku!
C

zapowiedzi

o godzinę w Polsce ktoś dowiaduje się
o strasznej diagnozie: białaczka czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą
na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego od
dawcy niespokrewnionego. Takim dawcą może
zostać każdy - wystarczy zarejestrować się w bazie
danych dawców.
Będzie ku temu okazja 9 maja - Fundacja
DKMS i Centrum Rozwoju Funaberia w Świebodzicach organizują Dzień Dawcy Szpiku. Zapraszamy o godz. 10:00 do Rynku. By zostać dawcą,
należy zabrać ze sobą dokument z numerem
PESEL.
Rejestracja trwa kilka minut, polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu
wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony
policzka.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 770 tysięcy dawców komórek macierzystych, z czego
w bazie Fundacji DKMS Polska ponad 680 tysięcy
osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest
ponad 5,2 miliona potencjalnych dawców.

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie

Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego
jest bardzo trudne, jak szukanie igły w stogu siana.
Dla wielu pacjentów wciąż nie można znaleźć
osoby, która mogłaby uratować ich życie. Jednak
każda kolejna rejestracja zwiększa czyjeś szanse.
Dlatego warto zarejestrować się i zostać dawcą.

Zbliżamy się do końca
opowieści Pani Jadwigi
rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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75. rocznica masowych wywózek Polaków na Syberię

L

osy rodziny Pani Jadwigi
Skup ze Świebodzic
prezentujemy na naszych łamach od kilku
miesięcy. Wstrząsające wspomnienia z pobytu w Kazachstanie powoli dobiegają końca. Dziś
przedostatni odcinek zesłańczej
sagi. Mamy nadzieję, że wierni
Czytelnicy dotrwają do końca tej
poruszającej - bo prawdziwej
- opowieści.
Z okazji okrągłej rocznicy
zsyłek Polaków na Syberię publikujemy wspomnienia pani
Jadwigi Skup, z d. Fedorowicz,
mieszkanki naszego miasta,
która wraz z rodziną przeżyła
tragedię wywózki. Pani Jadwiga
od lat 50-tych mieszkała na ul.
Zwycięstwa. Jej córka, pani Jadwiga Pichurska, jest aktywną
członkinią świebodzickiego koła
Polskiego Związku Sybiraków.
Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki
- 13-14 kwietnia 1940 r. Mieszkała z rodziną we wsi Grandzicze, powiat Grodno.
Poprzedni odcinek wzruszających wspomnień był niezwykle dramatyczny - pani Jadwiga

straciła ukochaną córeczkę Irusię, w dodatku sowieci na każdym kroku przekonywali Polaków, że już nigdy nie wrócą do
Ojczyzny....
Jednak doczekałam dnia, że
ten sam enkawudzista zabrał
sowiecki paszport, a wręczył
„udostowierenie" - dokument
ewakuacyjny, że jestem Polką.
Zapytałam go, co ma mi teraz do
powiedzenia. Odpowiedział, że
„teraz jesteśmy przyjaciele”
i dlatego wrócicie do Polski.
Córeczka moja Zosia chodziła do przedszkola i do szkoły. To
była jedna salka, w której uczyły
się razem wszystkie klasy. Nauczycielką była Niemka, która
tam już przebywała. A w domu
uczyłam wierszyków i pisania po
polsku. Nie było żadnych książek
ani zeszytów, więc pisali na kartkach z gazet patyczkami maczanymi w rozrobionej wodą glinie
koloru czerwonego.
Na skutek ciężkiej, ponad siły
pracy, i bardzo złych warunków
bytowych, a przeważnie braku
żywności, ciągłego głodu, ojciec
mój bardzo osłabł i rozchorował
się. Leżał obłożnie chory przez

M

puchary i medale. Wszystko to
działo się 11 kwietnia br. w wiosennym słońcu kiedy Zespół
Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Mokrzeszowie

parę miesięcy. Był tak słaby, że
trzeba go było karmić i podnosić
i układać, żeby nie było odleżyn.
Tak przeżyłam z rodziną długich, koszmarnych pięć lat
w Kazachstanie.
Wiadomości od mojego męża
Jana, który był oficerem w wojsku polskim, nie miałam. Siostra
Józia, która z rodziną swoją
została w kraju, też nic o nim nie
wiedziała. Martwiłam się tym
bardzo. Modliłam się prosząc

Boga, by zachował go przy życiu.
Zosi często opowiadałam o tatusiu, by dziecko nie zapomniało,
że ma ojca.
Usłyszeliśmy, że do ZSRR
przyjechał nasz polski generał
Władysław Sikorski. Została
podpisana umowa o utworzeniu
na terenie Związku Radzieckiego
polskiej armii! Brat mój Władysław zostawił swoją rodzinę,
żonę i dwoje dzieci pod naszą
opieką, a sam wstąpił na ochot-

„otworzył drzwi” dla gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych, a także dla ponad 140 entuzjastów biegów z całej Polski. Był
to już II Cross Mo-krzeszowski.
Kierunki kształcenia prowadzone
w szkole symbolicznie prezentowała wystawa pt. „Gala zawodów
- droga do mistrzostwa” i wystawa
bogatego sprzętu rolniczego.
Wszystkie drzwi w szkole
były otwarte i można było dokładnie zwiedzić pracownie specjalistyczne i gabinety. Natomiast fachowości uczniów można było doświadczyć w czasie
rozmów z nimi, oglądając ich
prace czy częstując się przygotowanymi przez klasy technikum
żywienia i usług gastronomicznych smakołykami. Było w czym
wybierać: od słonych przekąsek
po rozmaite ciasta i ciasteczka.
Serwowano pieczone kiełbaski,

jeszcze ciepły chleb wiejski
z prawdziwym smalcem.
Było kolorowo - na trawnikach i w gazonach królowały
wielobarwne kwiaty, balony,
które każdy mógł sobie wziąć na
pamiątkę. Młodzież byłą ubrana
w swoich strojach, zgodnych
z kierunkiem kształcenia, co
wyglądało wspaniale, gdyż stroje do jazdy konnej w stylu
angielskim i stroje do jazdy konnej w stylu wiedeńskim przeplatały się z czapkami kucharskimi
i z zapaskami, z kombinezonami
specjalnymi do architektury krajobrazu i agrobiznesu. Pomiędzy
nimi przewijali się uczniowie
w strojach ludowych (szkoła ma
swój zespół pieśni i tańca) i harcerze. Wszystkich bawiła maskotka szkoły - truskawka.
Wspaniale bawiły się dzieci,
godny podziwu był ich zapał.

Elfy, skrzaty, krasnale...
ogło by się wydawać, że
to bajka, a jednak tym
razem rzecz dotyczy
świata realnego. Co prawda był
pot i łzy... radość, były uśmiechy,

Łącznie odbyły się następujące biegi
W kategorii kobiet:
1 miejsce Paulina Wojtanowska - czas 42 minuty
2 miejsce Sonia Rozumkiewicz
3 miejsce Halina Szczęsna-Radziszewska
W kategorii mężczyzn:
1 miejsce Mateusz Frankowski - czas 35 minut
2 miejsce Beniamin Buszewski
3 miejsce Roman Bogdał
W kategorii K-34 GAZELA:
1 miejsce Brygida Szymańska
2 miejsce Dominika Łabuda
3 miejsce Kalina Kicentra
W kategorii M-34 HEROS:
1 miejsce Sławomir Kusotuciński
2 miejsce Patryk Chrzanowski
3 miejsce Bartłomiej Wojsław
W kategorii K-54 TYTANKA:
1 miejsce Anna Zaczyńska
2 miejsce Izabela Kowalska
3 miejsce Adriana Gurdak
W kategorii M-54 TYTAN:
1 miejsce Edward Barczewski
2 miejsce Damian Frankowski
3 miejsce Radosław Puchała
W kategorii M-90 NIESTRUDZENI:
1 miejsce Henryk Strzelczak
2 miejsce Krzysztof Micherda
3 miejsce Ryszard Gurgul

nika do Armii Tadeusza Kościuszki. Rodziny wojskowe zostały zawiadomione, że dla lepszych
warunków bytowych będą wywiezione na Ukrainę. Przed
dniem naszego wyjazdu po zakończeniu roboty i przygotowaniu
wszystkiego już nocą poszłam
z Zosią na grób mojej kochanej
Irusi (zmarła córeczka - przyp.
red.), żeby się pomodlić i pożegnać na zawsze. Z grobu nabrałam ziemi, którą przywiozłam do
Polski. Po śmierci mojego kochanego ojca, już w Polsce,
wysypałam tę ziemię do jego
grobu. Przypuszczam, że po
naszym wyjeździe w 1945 roku
bydło, które wypuszczono z obory, stratowało mogiłę i nie pozostało po niej śladu.
Rano przyjechały ciężarowe
samochody, załadowali nas i wywieźli do najbliższej stacji, około
stu kilometrów do Szartandy. Na
stację przyjechał dyrektor sowchozu, odnalazł nas w wagonie
i namawiał, żebyśmy zostali
u nich. Obiecywał, że teraz zamieszkamy w centrali, w lepszych warunkach. Dzieci umieszczą w przedszkolu i będą się

uczyć. Ponieważ jestem dobrym
pracownikiem, na którym im
zależy.
Podziękowałam za uznanie,
ale o zostaniu nie może być
mowy. Jadę do swojego rodzinnego kraju, Polski, bo jestem
Polką i tam teraz jestem potrzebna.
Zawieźli nas na Ukrainę, do
województwa dniepropietrowskiego, do sowchozu Krasnyj
Zabojszczyk. Tam już klimat był
łagodniejszy, ale dużo wilgoci
i deszczu. Dużo budynków było
uszkodzonych podczas działań
wojennych, to zalewało nasze
pomieszczenia. Odczuwało się
wilgoć w baraku, w którym nas
umieszczono. ziemia na Ukrainie
żyzna, glinkowata i w czasie
deszczów grzęzło się w błocie.
Konie i woły nie miały dość siły,
żeby ciągnąć wozy, które zapadały się po osie. Gorzej, że nasze
ubrania, a co gorsza walonki,
które z takim trudem udało się
zdobyć w Kazachstanie, tu nam
nie mogły być użyteczne.

Pośród licznych gości największą rzeszę stanowili biegacze.
Największe uznanie zdobyli
zwycięzcy, ale podziw budził
najstarszy uczestnik, 75-letni
biegacz Pan Józef Żuk, do którego ustawiły się kolejki z prośbą o
receptę na taką znakomitą kondycję.
Słowa uznania dla sponsorów: BZ WBK o/ Świebodzice,

firmie AGRO-KRAJAN ze Świebodzic, Uzdrowisku SzczawnoJedlina i świdnickiej firmie Colgate-Palmolive, wielkie gratulacje dla Dyrektora i całej społeczności szkoły w Mokrzeszowie.
Już część biegaczy zadeklarowała udział za rok w III Crossie
Mokrzeszowskim, a część gimnazjalistów już teraz wybrała
swoją szkołę.
I
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kwietnia 2015 roku,
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach,
odbyły się warsztaty komiksu
i ilustracji, w których uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego
Klubu Fantasy, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej.
Warsztaty poprowadził Szymon
Teluk - malarz, rysownik, ilustrator, karykaturzysta. Spotkanie zostało sfinansowane w ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki ze środków finansowych Instytutu Książki.
Nasz gość swoją przygodę
z rysunkiem rozpoczął w wieku
10 lat. Inspiracją dla młodego
artysty stały się bardzo popularne wówczas komiksy, których
posiadał sporą ilość. Gdy oglądał filmy animowane i czytał
komiksy, wiedział już, że w przyszłości chciałby zająć się rysowaniem.

Tematami czwartkowych
warsztatów były:
1. Jak stworzyć bohatera fikcyjnego. Bohatera komiksu,
animacji, filmu, książki.
2. Concept art. czyli kreacja
gier komputerowych. Jak wymyślać i fachowo narysować
postacie, tła i rekwizyty, które
potem staną się częścią gry
komputerowej.
Warsztaty składały się z części teoretycznej, przedstawienia
w postaci prezentacji multimedialnej zróżnicowanych przykładów oraz części praktycznej.
Jak się okazało, tworzenie komiksów i gier komputerowych
to żmudna praca, która wymaga
dużej wyobraźni i dbałości
o szczegóły. Rysownik tworzy
bohaterów, którymi mogą być
nie tylko ludzie, ale także zwierzęta czy przedmioty, które nabierają cech ludzkich. W przypadku gier komputerowych
ważne jest także tło, miejsce,

Bajki poczytajki
Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
ul. Wolności 23

godz. 10:00-12:00
Najbliższe
spotkanie
- sobota,
23.05.2015 r.

UWAGA!!!
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŚWIEBODZICACH INFORMUJE,
ŻE OD MAJA 2015 R. NASTĄPI ZMIANA GODZIN
OTWARCIA BIBLIOTEKI W SOBOTY.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 15 BĘDZIE CZYNNA
OD GODZ. 9.00 DO 14.00.
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kultura

w którym rozgrywa się akcja
- miasto, pustynia czy kosmos.
Tworząc postać fantastyczną
należy uwzględnić wygląd bohatera, jego osobowość - postać
dobra, zła, neutralna czy antybohater, posiadający same wady. Istotna jest również dbałość
o ubranie oraz atrybuty - dodatki do postaci, np. mama Muminka - torebka i fartuszek,
smerf Ważniak - okulary. Wykład został wzbogacony rysunkami naszego gościa, które zachwyciły dzieci biorące udział
w warsztatach.

„Opowiadaczka filmów” w DKK
w Świebodzicach z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich

Uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych wskazówek, dotyczących m.in. wykorzystywania figur geometrycznych, podstaw światłocienia,
tworzenia biografii bohaterów.
Dzięki uzyskanej wiedzy tworzyli własne postacie. Oczywiście każdy mógł liczyć na
indywidualne wskazówki.
Gość spotkania zorganizował
również zabawę integracyjną.
Uczestnicy wspólnie wymyślali
postać oraz pojazd. Każdy mógł
dodać własny szczegół lub
zmienić wcześniej podany element. Teraz już wiemy, ile pracy wymaga stworzenie postaci
w komiksie czy grze komputerowej. Pomysł to jedno, ale jego
urzeczywistnienie to bardzo
ciężka praca, wymagająca wiele
poprawek, dopracowania szczegółów.
Podsumowując warsztaty
pan Szymon Teluk życzył małym artystom, aby wiedza, którą
nabyli na warsztatach, połączona z ich bogatą wyobraźnią
zaowocowała powstaniem niezwykłego, baśniowego świata.
Galerię prac można obejrzeć
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach.
Alicja Głąb
Agnieszka Okarmus

zień 23 kwietnia to data narodzin i śmierci Williama SzeksD
pira, a także przyjście bądź odej-

ście znakomitych pisarzy: Miguela de Cervantesa, Inci de la
Vegi, Maurica Druona czy Vladimira Nabokova. Nie było bardziej
magicznego dnia, który mógłby
stać się Światowym Dniem
Książki. Jako pierwsi pod koniec
lat dwudziestych święto ogłosili
Katalończycy, a następnie obchody rozciągnęły się na całą Hiszpanię. W 1964 r. we wszystkich
krajach hiszpańskojęzycznych
data ta stała się świętem książki.
W 1995 roku UNESCO ogłosiła
23 kwietnia Światowym Dniem
Książki i Praw Autorskich. Po raz
pierwszy Światową Stolicą Książki w 2001 r. ustanowiono Madryt.
W tym roku zaszczyt ten przypadł
Incheon w Korei Południowej,
a w 2016 r. funkcję tą piastować
będzie Wrocław. Ma to związek
nie tylko z tym, że stolica
Dolnego Śląska została wytypowana na Europejską Stolicę
Kultury, ale także dlatego, że miasto opracowało świetny program
promocji i czytelnictwa uwzględniający aktywizację społeczności
lokalnej oraz wspieranie wydawnictw, księgarń i bibliotek na poziomie miejskim, regionalnym
i międzynarodowym.
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
przyłączyła się do uroczystych
obchodów, organizując spotkanie w Dyskusyjnym Klubie

Książki. Tematem spotkania
była „Opowiadaczka filmów”
Hernana Rivera Letelier. Spotkanie rozpoczęła p. Dyrektor MBP
w Świebodzicach Małgorzata
Grudzińska wręczając przybyłym klubowiczom dyplomy oraz
różę. Kwiat ten łączony jest
z obchodami święta książki.
Dyskusja nad książką rozpoczęła się od głośnego czytania jej
fragmentów, co pozwoliło czynnie uczestniczyć w spotkaniu
nawet tym klubowiczom, którzy
wcześniej nie zapoznali się z jej
fabułą. Cieniutka książeczka,
zawierająca niewiele stron okazała się niezwykle bogatą i głęboką w swej treści. Książka została uznana za taką, która uwiera i boli. Czytelnicy docenili
kunszt pisarski i chwyty literackie autora, który w prostej formie opowiedział o rzeczach przerażających i okrutnych. Książka
opowiada pięknie o tym, co
piękne nie jest (morderstwo, bieda, wegetacja, pedofilia, alkoholizm) i każdemu pozwoliła dostrzec inne wartości i przesłanie.
Dyskusja wywołała wiele emocji i rozbieżnych opinii.
Aby zakończyć właściwą
puentą spotkanie, moderatorce
DKK przyszło zacytować słowa
zaczerpnięte z „Cienia wiatru”
Carlosa Ruiza Zafona: „Książki
są lustrem: widzisz w nich tylko
to, co już masz w sobie.”
Beata Wiciak
MBP Świebodzice

W chińczyka nikt im
nie podskoczy!
rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
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lisko stu uczestników
zjawiło się w sobotę, 18
kwietnia, w Miejskim
Domu Kultury, by zmierzyć się ze sobą na planszach gier.
W chińczyka i warcaby grały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a sportowe zmagania
nie były tu najważniejsze - liczyła
się świetna zabawa i dobry humor.
Tego życzył młodym graczom
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, który uroczyście otworzył I Świebodzicki Turniej
Gier Planszowych.
- Niech zwyciężą najlepsi, ale
przede wszystkim - życzę Wam
dobrej zabawy i miłego, sobotniego przedpołudnia, a jak się
zmęczycie, czekają tu nas Was
słodkości i kołacze - żartował
burmistrz, wskazując na pokaźne i smakowite tace, pełne słodkich bułeczek, ufundowanych
przez organizatora.
Turniej rozpoczął się kilka
minut po 10:00, turniejowe zmagania dotyczyły przede wszystkim chińczyka, ale poza oficjalnymi, punktowanymi rozgrywkami, młodzi uczestnicy grali
także w warcaby. Rozgrywkom
towarzyszyły ogromne emocje,
a obecni na sali rodzice, dziadkowie i nauczyciele dopingowali przejętych graczy.
Około godz. 14:00 wyłonieni
zostali zwycięzcy. Cztery główne nagrody - gry planszowe, powędrowały do:

Wszyscy pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody
w postaci koszulek i innych
gadżetów związanych z naszym
miastem. Rozlosowano także
trzy dzienne karnety wstępu na
krytą pływalnię, które ufundował OSiR Świebodzice sp. z o.o.
Pierwszy tego typu turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, liczba uczestników
przewyższyła ilość przygotowanych przez organizatora miejsc
- co nas bardzo cieszy. Warto
podkreślić liczną obecność podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”,
której podopieczni przyszli do
MDK pod wodzą radnego Krystiana Wołoszyna. Z kolei radny Lesław Podhalicz zachęcił
do uczestnictwa w rozgrywkach
blisko 40-osobową grupę harcerzy z XIII Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej „Słoneczni”,
Szczep Imago.
Młodych uczestników dopingował obecny na turnieju Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach Jan Klepiec.
Organizatorem turnieju był
Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej UM,
pomoc organizacyjna - MDK.
Za rok - oczywiście kolejna edycja.

Zmagania były długie i wyczerpujące, nie obyło się
bez obgryzionych paznokci i wypieków na buziach.
Ale uczestnicy bawili się świetnie, zatem kolejna edycja
turnieju już za rok! fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Wiktorii
Pióro - Gimnazjum
nr 2
Kamila Śpiewaka - Szkoła
Podstawowa nr 2/ ZHP „Imago”
Jakuba Kalisia - Szkoła
Podstawowa nr 3/ZHP „Imago”
Kacpra Nawojskiego
- Szkoła Podstawowa nr 2

Szczeniaczki i wilczurek szukają domu
Te urocze, miesięczne pieski potrzebują nowych
właścicieli. Ich obecny właściciel, z racji posiadania innych
czworonogów, nie jest w stanie zapewnić im opieki,
dlatego za naszym pośrednictwem zwraca się o pomoc
w adopcji psiaków. Do oddania jest pięć piesków
i dwie suczki.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel. 535-969-860 lub z Wydziałem Ochrony
Środowiska, tel. 74-666-98-15.
Nowego domu szuka też sympatyczny, 2-letni wilczurek.
Został znaleziony na ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Ktoś przywiązał go do ogrodzenia posesji nr 1.
Jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje psa i jest w stanie wskazać
bezdusznego właściciela, lub chciałby się zaopiekować
czworonogiem, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony
Środowiska UM (pon.-pt. godz. 7:30-15:30) lub z lecznicą
dla zwierząt w Strzegomiu, w której piesek aktualnie
przebywa - tel. 509 516 293.
Psiak jest wesoły, chętny do zabawy, przyjazny.

czwartek, 30 IV 2015

13

Puchar Rycerza Kmity
14

sport

czwartek, 30 IV 2015

W

dniach 17-19 kwietnia w Zabierzowie
odbyły się X Ogólnopolskie Zawody
Pływackie „Puchar Rycerza Kmity”. Na jubileuszowych zawodach
stawiło się 50 klubów z całej
Polski, które reprezentowało blisko
450 zawodników. KS Rekin Świebodzice reprezentowały 4 zawodniczki z rocznika 2002: Zuzanna
Grylewicz, Alicja Maziar, Marta Proce i Hanna Zawadzka.
Pierwszy dzień zmagań pływackich był zdominowany
przez długie dystanse w stylu
dowolnym i zmiennym. Na
„pierwszy ogień” na dystansie
400 metrów stylem dowolnym
popłynęła Alicja Maziar uzyskując wynik 5:41,34. Kolejny
długi i ciężki dystans - 400 me-

trów stylem zmiennym (porównywany wysiłkiem do 1500
metrów stylem dowolnym).
Tutaj pokazały swe pływackie
umiejętności: Marta Proce, Zuzanna Grylewicz i Hanna Zawadzka. O ile Zuzia już pływała
ten dystans (ustanawiając nawet
rekord okręgu 12-latków na
basenie 50 m), to Marta i Hania
zmierzyły się z nim po raz
pierwszy. Najlepiej popłynęła
Hania Zawadzka, zajmując
w swej kategorii IV miejsce.
Drugi dzień zawodów o Puchar Rycerza Kmity rozpoczęły
eliminacje do biegów memoriałowych na dystansach 100 m (13
lat i młodsi) i 200 m (14 lat i starsi) stylem motylkowym. Nasze
zawodniczki w składzie: Marta
Proce, Zuzanna Grylewicz

Grad medali w Oleśnicy
W dniach 18-19 kwietnia 2015 odbył się IV Międzynarodowy
Miting Pływacki Oleśnica 2015 z udziałem 39 klubów z Polski
i zagranicy. W zawodach wzięło udział ok. 360 zawodników.
KS Rekin Świebodzice wyjechał na zawody w składzie:
Filip Glejzer, Emilia Cajzer, Gracjan Giezek, Julia Chryplewicz,
Maria Kutyło, Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski, Tymoteusz
Kołaczek, Filip Woliński, Marcelina Glejzer, Oliwia Lewicka,
Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki, Stanisław Tokarski, Kacper
Chryplewicz, Jakub Suława, Wojciech Surowiecki, Martyna
Borczyk, Amadeusz Kołaczek, Sebastian Słomiński. Zawodnicy
KS Rekin zakończyli rywalizację dorobkiem 34 medali: 13 złotych,
11 srebrnych i 10 brązowych.

Polska biega - przyłącz
się 23 maja
wiebodzice
tradycyjnie
przyłączyły się do akcji PolŚ
ska Biega. Już zarejestrowaliś-

my bieg i rozpoczynamy 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.

i Hanna Zawadzka wystartowały
w tzw. małym memoriale (100
m mt). Marta bardzo ładnie
poprawiła swój czas ustanawiając nową życiówkę, natomiast
Hania zakwalifikowała się do
finałów, które odbędą się w niedzielę.
I blok sobotnich startów to
głównie sprinty. Po biegach memoriałowych wystartowali zawodnicy pływający na dystansie
50 m stylem dowolnym. Reprezentowały nas dwie pływaczki.
Alicja Maziar i Hanna Zawadzka. Hania swoim startem ponownie wywalczyła udział
w finałach, które odbędą się
w drugim bloku sobotnich zmagań. Chwila oddechu i kolejny
start - 100 m stylem zmiennym.
Nasze zawodniczki: Zuzanna
Grylewicz i Hanna Zawadzka
mimo walki nie zdołały zakwalifikować się do finałów. Pierwszy
z dłuższych dystansów w dniu
dzisiejszym 200 m stylem
grzbietowym pokazała Marta
Proce, jednak i jej nie udało się
nawiązać rywalizacji z dziewczynkami, które stanęły na podium. Kolejny sprint 50 m klasykiem w wykonaniu Zuzanny
Grylewicz - pomimo ustanowienia życiówki naszej zawodniczce nie udało się awansować do
finału (chyba ciężkie przygotowania treningowe trochę przytłumiły nasze zawodniczki).
I blok drugiego dnia zakończył

dystans 200 metrów stylem dowolnym, gdzie reprezentowała
nas Alicja Maziar.
Po przerwie na obiad w II
bloku odbyły się biegi finałowe
dzisiejszych konkurencji. W wykonaniu naszych zawodniczek
odbył się jeden finał na 50 m stylem dowolnym. Finalistki do
startu były wyprowadzane przez
zaprzyjaźnionych z organizatorem zawodów rycerzy. Hania
Zawadzka po zaciętej walce
zakończyła rywalizację na III
miejscu, zdobywając pierwszy
medal dla klubu. Teraz już
dziewczynki mogą odpocząć
i przygotować się do ostatniego
dnia zmagań.
Pierwszy start niedzielny to
eliminacje na 50 m stylem motylkowym. Wystartowały Zuzanna Grylewicz i Hanna Zawadzka. Hania z czwartym czasem awansowała do finału.
Będziemy za nią trzymać kciuki
w finał, gdyż różnica w uzyskanym czasie między nią a trzecią
zawodniczką jest bardzo niewielka. Kolejny sprint i kolejny
start naszej zawodniczki. Alicja
Maziar podjęła się rywalizacji na
dystansie 50 m stylem grzbietowym. Ostatnie już starty eliminacyjne naszych zawodniczek
na Pucharze Rycerza Kmity to
występ na dystansie 100 m stylem dowolnym. Nasze „rekinki”
w składzie: Zuzanna Grylewicz,
Alicja Maziar i Hanna Zawadz-

Juniorzy lepsi od Zagłębia

ka pomimo już silnego zmęczenia przystąpiły do rywalizacji.
Hanna Zawadzka ustanowiła
swoją życiówkę i z trzecim czasem zakwalifikowała się do
kolejnego w dniu dzisiejszym
finału.
Wielkie finały były rozgrywane w drugim bloku ostatniego
dnia zmagań pływackich. Nasza
zawodniczka Hanna Zawadzka
wywalczyła w eliminacjach
udział w trzech finałach niedzielnej rywalizacji. Hania znalazła
się w finale Małego Memoriału
(przeznaczonego dla zawodników rocznika 2002 i młodsi) na
dystansie 100 m stylem motylkowym. Nasza finalistka w biegu finałowym po zaciętej i pięknej walce zajęła I miejsce ustanawiając rekord Memoriału Ry-
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cerza Kmity i swoją życiówkę.
Kolejne starty finałowe z udziałem Hani, również przyniosły
mnóstwo radości i emocji pięknej rywalizacji i walki do samego końca. Hania w finałach na
50 m stylem motylkowym i 100
m stylem dowolnym spisała się
rewelacyjnie i ustanawiając kolejne w dniu dzisiejszym życiówki wywalczyła kolejne złoto
w motylu i srebro w dowolnym.
Pomimo niewielkiej reprezentacji na tych wielkich zawodach
nasz klub pokazał się z jak najlepszej strony. Nasze zawodniczki z dumą reprezentowały
KS Rekin. Gratulujemy im bardzo udanych startów i prosimy
o dalsze sukcesy.

I

rozegranym w środę 22 kwietnia meczu 8. kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Terenowej Juniorów Młodszych zespół
W
Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę GKS

Zagłębie Wałbrzych 4:2 (3:2). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Michał
Juszczyk - dwie, Dorian Laskowski, Filip Szabelski. Po tym spotkaniu świebodzicki zespół umocnił się na pozycji lidera tabeli tej klasy rozgrywkowej mając 8 pkt. przewagi nad drużyną Cukrownika Pszenno.
Skład Victorii Świebodzice: Rogowski M., Jarosz, Laskowski,
Nowowiejski, Karbownik, Olszówka, Winiarski, Borowiec,
Granowski, Juszczyk, Korga P., Na zmiany wchodzili: Stańko,
Paszkowski, Kokoszka, Szabelski, Sieński.
Żółte kartki: Nowowiejski - 2, Juszczyk.
Czerwona kartka: Nowowiejski - po dwóch żółtych.

Młodziczki po sezonie

rozegranym w środę 22 kwietnia zaległym meczu 22. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek w piłce
W
ręcznej, zespół MKS Victoria Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną UKS Dobroszyce 20:21 (9:12). Mimo porażki młode
zawodniczki zajęły w końcowej tabeli tej klasy rozgrywkowej 5. miejsce w stawce 12. zespołów. Gratulacje dla zawodniczek trenera
Bogdana Stankiewicza oraz kierownika zespołu Dariusza Różańskiego za cały sezon 2014/2015.

Trampkarze na remis
rozegranym w sobotę 18 kwietnia meczu 6. kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej Trampkarzy zespół MKS
W
Victoria Świebodzice zremisował na własnym boisku z drużyną Śląska
I Wrocław S.A. 3:3 (2:2). Bramki świebodziczan w tym spotkaniu zdobyli: Patryk Szczerba, Kacper Wiśniewski - dwie.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Stańko, Sudor, Szabelski,
Szczepański, Kordula, Migoń, Wiśniewski, Szczerba, Cybulski,
Szymanowski, Martynoga K. Na zmiany wchodzili: Kasiński,
Domeracki.

ogłoszenia/komunikaty
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7
w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 42. Budynek położony jest na działce nr 749/6 o powierzchni 189 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00033601/9.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu
pod tym budynkiem wynosi 11,84%.
Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki + WC, dwóch przedpokoi
i pokoju o łącznej powierzchni 51,00 m2.
W kuchni zamontowana jest drewniana ścianka działowa, wymaga ona likwidacji. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym.
Ogrzewanie etażowe gazowe, kocioł c.o. zamontowany w łazience. Konieczne jest zamontowanie wyczystki
w przewodzie spalinowym oraz wykonanie czerpni powietrza. Do lokalu jest przynależna 1 piwnica o powierzchni 2,80 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia
dostateczny.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 60.200,00 zł
Cena lokalu 58.520,00 zł
Cena gruntu 1.680,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2015 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 6.100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.05.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 30.04.2015 r.

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. Osiedle Piastowskie. 1 pokojowe
na parterze 89 tys.

 Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka

na I pietrze 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 129tys.
 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. CIERNIE Działki budowlane.
Od 800 m2 do 1400 m2 40 zł za m2.
 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.

czwartek, 30 IV 2015
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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

Henryka Sienkiewicza l. mieszkalny 1 (29)

obręb

410/24

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.

OFERTY PRACY, PUP ŚWIEBODZICE
 Hotel „Księżyc” w Świebodzicach, stanowisko sprzedawca
- obsługa klienta na smażalni ryb,
telefon kontaktowy: 74/856-10-50
 Doradztwo Podatkowe “DP-PIT”
stanowisko samodzielny księgowy,
telefon kontaktowy: 74/854-60-31,
e-mail: anetachmura wp.pl
 “Transmetal” w Świebodzicach
ul. Mickiewicza 4, stanowiska:
hydraulik, spawacz gazowy,
inżynier budownictwa, pomocnik
montera telefon kontaktowy:
74/648-80-41, e-mail:
maria transmetal.pl
 PHUP Metal- Plast w Świebodzicach ul. Ciernie 157 B, stanowiska:
kierowca kat. C + E, pracownik
fizyczny, operator wózka
widłowego, operator maszyn,
specjalista ds. logistyki z językiem
czeskim, specjalista ds. logistyki,

telefon kontaktowy: 74-666-58-01,
e-mail: rekrutacja metal-plast.pl
 JUPI Justyna Piechowiak
w Świebodzicach ul. Plac Dworcowy 2, stanowiska: lakiernik, stolarzpilarz, telefon kontaktowy: 74/66555-65, 795-630-972, e-mail:
biuro jupi.net.pl
 Niepubliczne Przedszkole
Językowe “CHATKA PUCHATKA”
w Świebodzicach, stanowisko
opiekun w żłobku,
e-mail: ania.olejnik op.pl
 ASC WORKERS w Świebodzicach ul. Pułsudskiego 31 C,
stanowisko kontroler jakości,
telefon kontaktowy: 533-987-569,
e-mail: kadry ascworkers.pl
 ALTECH - Aleksander Obajtek
w Świebodzicach ul. Ciernie 73,
stanowiska: ślusarz, spawacz
- MAG, TIG, operator frezarki CNC,

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

tokarz, frezer, telefon kontaktowy:
600-352-632, e-mail:
produkcja altech-handel.pl
 Firma Usługowa “ROBERT”
w Świebodzicach, stanowiska:
produkcja (praca manualna),
magazynowy-wózkowy, kontakt
e-mail: biuro srutowanie.eu
 NIDA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Wł.
Sikorskiego 38 w Świebodzicach,
stanowiska: operator linii
wytłaczarskiej, telefon kontaktowy:
660-426-384, pracownik
magazynu/kirerowca (prawo jazdy
akt. C+E), telefon kontaktowy:
697-685-410
 PHU EXPORT-IMPORT
w Świebodzicach ul. Ciernie 54 d,
stanowisko: kierowca kat. B,
telefon kontaktowy: 601-451-879
 ENERGOKABEL w Świebodzicach ul. Strzegomska 34, stanowisko: handlowiec-pracownik
działu sprzedaży, telefon
kontaktowy: 74/858-30-00, e-mail:
biurozarzadu energokabel.com.pl
 Maxus Clearing Sp. z o.o.
stanowisko sprzątaczka
(wymagane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności), telefon
kontaktowy w godz. od 9.00
do 15.00 601-156-466
 Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne
z/s w Wołowie (miejsce pracy:
Świebodzice) stanowisko: fryzjer
damsko-męski, telefon kontaktowy:
502-485-002, 725-481-520

OGŁOSZENIA DROBNE
 zajmę się opieką nad dzieckiem

lub osobą starszą, tel. 727 741 369
 sprzedam telewizor Panasonic
32 cale, 100 Hz, 100% sprawny,
nigdy się nie psuł, cena 300 zł,
tel. 795 597 704
 sprzedam monitor Samsung,
19 cali, stan idealny, cena 100 zł,
tel. 795 597 704
 sprzedam dom w zabudowie
szeregowej w Świebodzicach,
155 m kw. plus strych i budynek
gospodarczy, przydomowy ogródek
rekreacyjny, cena do negocjacji,
tel. 602 127 381
 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, 795 242 447.
 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 szereg.
przy ul. Parkowej, po kapitalnym
remoncie, kuchnia po modernizacji,
zabudowa kuchni z blatami
granit, b. tani w eksploatacji,
co gazowe+węglowe,
tel. 693 451 569

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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