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wieści ze szkół
- podajemy także
wyniki uzyskane
przez naszych
szóstoklasitów
podczas testów.

Zabawa
ze Smerfami
czyli jak dzieci
świętowały Dzień
Dziecka w Parku
Miejskim.

P

rzed nami dwudniowe święto miasta. 20 i 21
czerwca bawimy się do późnej nocy na stadionie miejskim z gwiazdami muzyki pop i hiphop.
Sobota to dwa świetne koncerty: o 18:00
wystąpi wałbrzyski Trzeci Wymiar, o godz. 20:00
zagrają ŁZY. Dla miłośników disco polo też
będzie coś miłego - zagra i zaśpiewa BQLL.
Niedziela to dzień familijny, z bogatym blokiem
zabaw i konkursów dla milusińskich, a dla star-

szych mamy kolejne atrakcje: o godz. 16:00 spotkanie z Kabaretem z Kopydłowa, o 20:00 wystąpi
Gosia Andrzejewicz, która rozgrzeje świebodzicką publiczność przed koncertem Donatana&Cleo.
Na dwudniowy festyn zaprasza oczywiście
Burmistrz Miasta Świebodzice.
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Rozwiewamy plotki - to nie romans, tylko Śluby panieńskie
rodzy Czytelnicy, musimy Was rozczarować. Szefowa MBP pani MałgoD
sia Grudzińska i radny Piotr Krzyśpiak

- nie mają romansu, tylko odtwarzają role
Klary i Albina. Przewodniczący Komisji
Budżetu Lesław Podhalicz owszem, uknuł

intrygę - i to nawet miłosną - ale zgodnie
z wolą Aleksandra hrabiego Fredry, który
tak właśnie skonstruował postać Gustawa,
odtwarzaną przez pana radnego. A co na to
wszystko burmistrz Bogdan Kożuchowicz
czyli Radost? Żeby się przekonać, trzeba

przyjść w najbliższą niedzielę do Klubu
Seniora. O godz. 17:00 wystawiona zostanie sztuka najsłynniejszego polskiego
komediopisarza Śluby panieńskie czyli
Magnetyzm serca, a w rolach głównych
zobaczycie Państwo uczniów Społecznego

Gimnazjum Akademickiego, ich rodziców
a także znane osobowości Świebodzic. Oj,
namęczyli się oni wszyscy i natrudzili,
żebyście mieli dobrą zabawę. To trzeba
zobaczyć!
Więcej - str. 4

Igrzyska szkolne - to już 40 lat

amy dziś dla Państwa kolejny - chyba ciekawy - dodatek, poświęcony tym razem historii
szkolnych igrzysk sportowych, które są w Świebodzicach nieprzerwanie organizowane od
M
40 lat. Imprezy sportowej, trwającej tak długo, nie ma najprawdopodobniej w żadnym mieście,

8

Historia
drukarstwa
w mopie i inne
ciekawostki z naszej
biblioteki.

9

Ruszyła kolejna
edycja konkursu
na Najładniejszy
okno, balkon
i posesję.

dlatego warto temu wydarzeniu poświęcić nieco więcej miejsca. Tym bardziej, że dzięki uprzejmości p. Mirosława Świerczka, mogliśmy skorzystać z archiwalnych materiałów, zawartych
w kronikach igrzysk, prowadzonych do 1992 roku. Sporo tu zwłaszcza zdjęć z tamtych lat, być
może ktoś z naszych Czytelników rozpozna się na nich.
Z pewnością dla wielu z Państwa będzie to miłe wspomnienie dawnych, szkolnych lat.
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Wieści
sportowe
- rozmawiamy
z wyjątkowymi
mieszkańcami
naszego miasta,
którzy kochają sport.
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Poseł Annie Zalewskiej

Pani Poseł Annie Zalewskiej

wyrazy głębokiego
współczucia i żalu
z powodu śmierci

serdeczne wyrazy
współczucia i wsparcia
z powodu odejścia

Pani Poseł Annie Zalewskiej

Mamy

z powodu śmierci

Mamy

Najszczersze wyrazy
współczucia, żalu i pocieszenia

Mamy

składa

składają

składa

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans

Współpracownicy

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

Świebodzice, dnia 21 maja 2015r.

KOMUNIKAT
Rada Miejska w Świebodzicach zawiadamia, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku
(liczy się data wpływu do Urzędu) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Świdnicy - kadencja 2016-2019.
Działając na podstawie art. 160 §1 i §2 i art.168 ustawy z dnia 27 lipca
2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133),
w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 20
maja 2015r. znak: A.0150-3/15, w którym określono zapotrzebowanie:
1) łącznie na 12 ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję
2016-2019 do Wydziału Cywilnego,
2) łącznie na 8 ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję
2016-2019 (w tym 4 osoby do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i 4
osoby do Wydziału Pracy)
informujemy o procedurze wyboru ławników:
Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają:
G prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
G co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na „karcie zgłoszenia
kandydata na ławnika sądowego”. Wzór karty zgłoszenia stanowi
załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty
zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693). Kartę zgłoszenia udostępnia się
nieodpłatnie w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek l ( pokój nr 8-9) lub
wzór karty jest także dostępny za pośrednictwem internetu, na stronie
www.bip.swiebodzice.pl.
W przypadku dokonania zgłoszenia przez obywateli, do karty zgłoszenia
należy dołączyć listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL,
miejsce stałego zamieszkani
i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszającej kandydata.
1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.
2. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenia, inną organizację społeczną lub zawodową,
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania i
własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
4. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty
wymienione w ust.2 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem
zgłoszenia.
5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało
jako pierwsze na liście, o której mowa w ust. 3.
6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
7. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru
lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
8. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po dniu 30
czerwca 2011r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań
formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do
zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
2. Sprzedam. 2 pokojowe
mieszkanie na ulicy
Stawowej. Stan idealny.
Ogrzewanie miejskie.
Z ogródkiem. 41 M2
- cena 129 tys.

3. Sprzedam dom
w Świebodzicach
w zabudowie bliźniaczej
131 m2 na działce 600 m2
Stan surowy zamknięty.
Cena 450 tys.

4. Sprzedam dom w
zabudowie szeregowej w
Świebodzicach.
Stan surowy zamknięty.
165 M2
- cena 225 tys.

5. Sprzedam. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze
- stan bardzo dobry. 40 M2 - cena 72 tys.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice

zaprasza - ul. Księcia Bolka 8, Świebodzice, otwarte pon.-pt. 10.00 do 17.00, tel. 889-746-534, tel. 607-867-971

1. OKAZJA. Sprzedam.
Osiedle Sudeckie.
2 pokojowe mieszkanie
na parterze, po kapitalnym
remoncie. 42M2
- cena 109 tys.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
1) ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
3) jest nieskazitelnego charakteru,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
5) żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby
Więziennej,
6) radni gminy, powiatu i województwa.
Wyboru ławników do sądów okręgowych dokona Rada Miejska w
Świebodzicach w głosowaniu tajnym, najpóźniej do końca października
2015 roku.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pokój nr 8-9 (I piętro)
w godzinach pracy Urzędu
Informacja tel. (074) 666-95-10 - lub (074) 666-95-15
Druki karty zgłoszenia na ławnika sądowego można pobierać
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pokój nr 8-9 (I piętro)

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

informuje, że został podany
do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni
- począwszy od dnia 12.06.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 4
w budynku
przy ul. Młynarskiej 25
wraz z udziałem w gruncie
przyległych ( podwórko)

Numer działki

Położenie/obręb

333/9
333/12

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.

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

Dają mandaty

wydarzenia
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ale i ratują życie
P

rzez kilka dni głośno było
o pewnym desperacie,
który chciał odebrać sobie
życie, rzucając się pod koła
pociągu na naszym dworcu. Mężczyzna został uratowany przez
strażników miejskich.
Ta sytuacja pokazała nam
stróżów prawa w zupełnie innym świetle. Na co dzień traktowani przez społeczeństwo dość
niechętnie - bo kojarzeni głównie z nakładaniem mandatów na
niewłaściwie parkujących auta
lub nie dbających o posesje - są
przecież także od tego, by strzec
zdrowia i życia mieszkańców.
Tak właśnie zdarzyło się
w piątek 29 maja. Strażnicy
zostali powiadomieni, że na
peronie klęczy i głośno modli się
mężczyzna.
- Przyjechaliśmy na miejsce,
rzeczywiście na skraju peronu,
bliżej wyjścia w kierunku miasta, klęczał człowiek. Inni pasażerowie stali w oddaleniu
- wspomina Stanisław Sobieski,
który wraz z Krzysztofem Kołodzicem pojechali wówczas na

Mężczyzna utonął
w Warszawiance
Staw, który znajduje się
w centrum miasta, pochłonął już
wiele ofiar. Kolejna osoba
straciła tam życie 3 czerwca.
To 53-letni mężczyzna.
Informacje o unoszącym się
na powierzchni ciele człowieka
policjanci otrzymali o 6:00 rano.
Na miejsce udał się wspólny
patrol policji i Straży Miejskiej.
- Wyłowione zwłoki nie miały
na sobie żadnych śladów
przestępstwa, mężczyzna
najprawdopodobniej będąc
pod wpływem alkoholu wpadł
do stawu i utonął - mówi Łukasz
Gil, Komendant SM.
- Ten człowiek był nam znany,
miał bogatą przeszłość.
Mieszkał samotnie.
Prokuratura zleciła sekcję zwłok
mężczyzny.
Staw, choć wygląda niewinnie,
jest dość głęboki, a brzegi ma
strome. Większość osób, które
tam utonęły, były to osoby
nietrzeźwe, które idąc ścieżką
wzdłuż brzegów zachwiały się
lub po prostu osunęły do wody.

tę interwencję. - Podeszliśmy do
tego człowieka i pytamy, co się
dzieje, dlaczego to robi? Odpowiedział, żeby go zostawić
w spokoju, bo chce ze sobą skończyć. Nie czekając dłużej na rozwój sytuacji złapaliśmy go po
prostu za ramiona i odciągnęliśmy od torów. Następnie mężczyzna został przekazany policji.
Desperatem okazał się 42letni mieszkaniec jednej z pobliskich gmin - nie był to świebodziczanin. Podobno twierdził, że
do desperackiego kroku zmusiła
go bardzo trudna sytuacja życiowa. Mężczyzna został skierowany na obserwację psychiatryczną.
Dla Stanisława Sobieskiego
był to szczególny moment - miał
już kiedyś w swoim zawodowym życiu podobną sytuację.
- Jakieś dwadzieścia lat temu
też pojechałem na interwencję
do osoby, która chciała sobie
odebrać życie - wspomina. - Było to w zimie, duży mróz. Ktoś
zadzwonił, że kobieta jest na
lodzie, na stawie Warszawianka,

i rąbie siekierą lód. Gdy dotarliśmy, przerębel był już gotowy,
biegłem w stronę tej pani, dzieliło mnie dosłownie kilkanaście
metrów, żeby skoczyć. Ale ona
wtedy po prostu wskoczyła do
wody i weszła pod lód. Zabrakło
tych kilkanaście sekund... - kręci
do dziś głową pan Stanisław
choć przecież zrobił wszystko,
by uratować samobójczynię.
Takich dramatycznych sytuacji na szczęście nie ma dużo.

Od lewej Stanisław
Sobieski i Łukasz Gil

Choć Łukasz Gil, Komendant
Straży Miejskiej przyznaje, że
zwłaszcza wtedy, gdy strażnicy
pełnią patrole razem z policją,
zdarzały się interwencje wobec
osób, które planowały zrobić
sobie krzywdę.
- Były takie zdarzenia, gdzie
istniało domniemanie chęci popełnienia samobójstwa, ale były
też i fałszywe zgłoszenia - mówi.
- Pomagaliśmy wyprowadzać
ludzi z palącego się mieszkania

Straż Miejska jest potrzebna
Co jakiś czas wracają także pytania o sens istnienia Straży
Miejskich w miastach. Niektóre samorządy zlikwidowały te służby.
Padają propozycje, by zwiększyć dotacje i ilość etatów na policji.
Ale jakoś trudno wyobrazić sobie obrazek funkcjonariuszy policji
„ścigających” właścicieli psów, niesprzątających po swoim pupilu
czy zaglądających do parku czy podwórek w poszukiwaniu osób
pijących alkohol.
Naszym zdaniem Straż Miejska w takim mieście jak Świebodzice
jest potrzebna, byłoby idealnie, gdyby strażników było więcej.
Podobno stan etatowy ma się nieco zwiększyć. Może w przyszłym
roku swoje 25-lecie strażnicy będą obchodzić w powiększonym
składzie.

Miliony dla AW
P

rzedstawiciele Aglomeracji
Wałbrzyskiej zakończyli
negocjacje z Zarządem
Województwa Dolnośląskiego
dotyczące wielkości środków,
które przeznaczone zostaną na
wsparcie funkcjonowania ZIT-u
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego w latach 20152022.
Oznacza to możliwość podpisania porozumienia o powierzeniu zadań związanych
z wdrażaniem RPO pomiędzy
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
a In-stytucją Zarządzającą i rozpoczęcie działań zmierzających
do ogłaszania naborów wniosków, a następnie realizacji projektów przez Beneficjentów
z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej - w tym gminy Świebodzice. Nasze miasto od po-

czątku powstania AW jest jej
aktywnym członkiem, mamy
już przygotowany szereg projektów dotyczących wsparcia
takich obszarów życia, jak infrastruktura społeczna, gospodarka niskoemisyjna, termomodernizacja, zintegrowana komunikacja, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gospodarka wodno-ściekowa, rozwój
przedsiębiorczości, edukacja.

W chwili gdy oddajemy
w Państwa ręce ten numer
Gazety, porozumienie właśnie
zostanie podpisane - zaplanowano je na piątek, 12.06. na
godz. 9.00 w wałbrzyskim Ratuszu. W spotkaniu będzie uczestniczył Marszałek Województwa Cezary Przybylski.
Pierwsze konkursy i nabory
wniosków dla Aglomeracji
Wałbrzyskiej ruszą już jesienią
tego roku.

na ul. Żeromskiego, to też była
akcja ratowania życia. Nie jesteśmy tylko od mandatów, szkoda że społeczeństwo tak nas postrzega - śmieje się gorzko Łukasz Gil.
Warto też przytoczyć głośną
sprawę zabójstwa sprzed 5 lat
w centrum miasta - to właśnie
nasi strażnicy, wspólnie z policjantami, brali udział w zatrzymaniu zabójcy. Kilka tygodni
temu nie kto inny, jak Stanisław
Sobieski razem z policjantem
zatrzymali w mieszkaniu sprawcę zabójstwa kobiety na ul.
Krótkiej.

Warto więc uświadomić sobie, że ci ludzie - a jest ich raptem tylko 5 - starają się jak tylko
mogą, by dobrze wykonywać
swoje zadania - czasami także
i te, które nie do końca nam się
podobają. Nie jest to praca
wdzięczna, ale chyba należy im
się od społeczeństwa choć trochę
sympatii.
Z pewnością za uratowanie
niedoszłego samobójcy obu panom strażnikom należą się słowa
uznania i podziękowania.

Drodzy mieszkańcy, ponieważ zaczyna się sezon urlopowy,
a i interwencji przybywa, w imieniu strażników miejskich prosimy,
by wszelkie zgłoszenia kierować na numer telefonu
komórkowego: 606 637 542. Wtedy jest pewność, że któryś
ze strażników zawsze odbierze, nawet będąc w terenie.

Nareszcie kupimy bilet
na dworcu!
o naprawdę dobra wiadomość. We wtorek, 2 czerwca, na
naszym dworcu kolejowym uruchomiona została kasa biletowa.
T
Można kupić bilety na wszystkie pociągi w kraju - w tym także na

Pendolino.
Kasa była nieczynna od chwili, gdy na dworcu rozpoczęła się
gruntowna modernizacja. PKP dość długo nie udawało się wyłonić podmiotu, który zająłby się dystrybucją biletów, na szczęście
procedura zakończyła się pozytywnie. Ajentem kasy biletowej
jest PKP Intercity, dlatego na naszym dworcu będzie można kupić
także bilety na tego typu połączenia, w tym na Pendolino.
Wprawdzie najszybsze pociągi jeszcze się w Świebodzicach nie
zatrzymują, ale wszystko przed nami.
Kasa czynna jest od godz. 6:00 do 18:00.

W sumie mamy dostać 750 mln
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
do Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2014-2020 trafi
około 750 mln zł. Skala potrzeb, określona przez członków
AW jest jednak o wiele większa - oszacowano ją
na ok. 3 mld zł. Kolejne pieniądze będzie można pozyskać
m. in. w związku z tzw. listą indykatywną i w ramach
współpracy transgranicznej.

cach mieści się siedziba Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce, które aktywnie zaangażowało
się w organizację pomocy dla
swoich rodaków. Poniżej zamieszczamy apel przewodniczącego Stowarzyszenia, dr Bodha
Rai Subedi, świebodzickiego
chirurga, który w wraz z rodziną
mieszka w naszym mieście blisko
25 lat.

Stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce (NonResident Nepalese in Poland skrótem NRN-PL)
organizuje akcję zbierania pomocy ofiarom trzęsienia
ziemi, które miało miejsce w dniu 25 kwietnia 2015r.
w Nepalu.
Jest już ponad siedem tysięcy ofiar śmiertelnych
i nadal ta liczba rośnie. Około czternaście tysięcy
osób jest rannych i prawie 10 milionów ludzi straciło
dach nad głową . Zniszczeniu uległy budynki, drogi
i zabytki. Brakuje wody i jedzenia. Bądźmy solidarni
z ludźmi w tragedii jednego z najpiękniejszych,
górzystych krajów świata. W takiej sytuacji każdy

I

Chcesz zgłosić interwencję?
Dzwoń na 606 637 542

Nepalczycy nadal czekają na naszą pomoc
rzypominamy, że wciąż organizowana jest pomoc humaniP
tarna dla Nepalu. W Świebodzi-
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grosz jest na wagę złota. Dzięki dobrej woli człowieka,
Ci ludzie mogą żyć, a kraj może się odbudować
na nowo.
Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie: Non-Resident Nepalese in Poland
ul. Księcia Bolka 26/7
58-160 Świebodzice
nr konta bankowego
27 1090 2356 0000 0001 1368 0462
z tytułem przelewu „Imię i nazwisko
oraz darowizna dla Nepalu”.

Szczegółowe
informacje
dotyczące akcji
pod numerem
telefonu: 606 852 837
i emailem: bodha.subedi onet.pl.
Jako przewodniczący Stowarzyszenia proszę
o zrozumienie i pomoc. Za wszystkie wpłaty
w imieniu poszkodowanych i ich rodzin serdecznie
dziękuję.
Z wyrazami szacunku Bodha Raj Subedi

Niedziela pod znakiem
humoru Fredry
4

J

wieści z miasta
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eśli macie Państwo ochotę
miło spędzić najbliższą niedzielę, a przy okazji zobaczyć
w rolach scenicznych np.
Burmistrza Miasta czy szefową
Miejskiej Biblioteki Publicznej
- zapraszamy 14 czerwca na godz.
17:00 do Klubu Seniora przy ul.
Żeromskiego. Na scenie dawnego
„Włókniarza” wystawione zostaną Śluby panieńskie Aleksandra
hrabiego Fredry, z udziałem
uczniów i rodziców Społecznego
Gimnazjum Akademickiego
oraz znanych osobowości Świebodzic.
Międzypokoleniowy spektakl
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji REM oraz Społecznego Gimnazjum Akademickiego, realizowanym w ramach zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dziedzictwa narodowego współ-

finansowanego z budżetu Gminy Świebodzice. Pomysłodawcami spektaklu są Elwira Podhalicz i Anna Maślach. Reżyseria: Ksiądz Mateusz Pawlica
i Elwira Podhalicz. Scenografia
i kostiumy: Katarzyna Jarosz.
Śluby panieńskie to pełna
humoru i błyskotliwych dialogów, a do tego przewrotna komedia pokazująca mechanizmy
relacji damsko-męskich. Historia Klary i Anieli, które postanowiły nigdy nie wyjść za mąż
oraz starających się o ich względy młodych mężczyzn, to klasyka polskiej literatury i po Zemście najbardziej znana sztuka
Aleksandra Fredry.
W ramach zajęć artystycznych uczniowie, wspólnie z rodzicami i znanymi postaciami
życia publicznego naszego miasta, pracowali nad spektaklem

już od marca. Mamy nadzieję, że
zwłaszcza młodzi aktorzy dostarczą widzom wielu wspaniałych emocji.
W jednej z głównych ról zobaczymy burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, który - co tu
kryć - jako rozsierdzony Radost
po prostu „wymiata” na scenie
i po raz kolejny udowadnia, że
jest osobą wszechstronną, a talent sceniczny ma we krwi.
Wszyscy zresztą bardzo się starają, by zagrać swoje rolę z pasją
i sprawić widzom uciechę.
W roli Pani Dobrójskiej zobaczą
Państwo Zofię Marek, radną
naszego miasta i lubianą nauczycielkę Gimnazjum nr 2, Klarą
jest Małgorzatę Grudzińską,
dyrektor miejskiej biblioteki,
a o jej względy ubiegać się
będzie Albin - czyli radny Piotr
Krzyśpiak. Druga „para” uwi-

Break Flow 4 - taniec wbrew
grawitacji

kłana w intrygę miłosną to
Aniela (Agnieszka BielawskaPękala, rzecznik prasowy UM
i redaktor naczelna GŚ) oraz
Gustaw - w tej roli Lesław Podhalicz, radny Rady Miejskiej.
Warto podkreślić, że zwłaszcza uczniowie i rodzice mieli nie
lada zadanie, bo początkowe
akty są dość obszerne i trzeba
było się nauczyć naprawdę dużo,
wcale niełatwego, tekstu na pamięć.

Obsada
I Akt I - Uczniowie Gimnazjum
Akademickiego:
Pani Dobrójska - Oliwia Ka-nik
Klara - Karolina Pofelska
Aniela - Hanna Grzeleńska
Radost - Jakub Marcyniuk
Jan - Bartosz Skotnicki

Gustaw - Filip Podhalicz
Albin - Kamil Kozar
I Akt II - Uczniowie Gimnazjum
Akademickiego:
Klara - Karolina Pofelska
Aniela - Kinga Szymańska
Radost - Gerard Gawłowski
Gustaw - Filip Brzeziak
Albin - Kamil Kozar
I Akt III - Rodzice uczniów
Gimnazjum Akademickiego:
Klara - Barbara Brzeziak
Aniela - Renata Apolinarska-Kozar
Radost - Ks. Mateusz Pawlica
Gustaw - Ryszard Skotnicki
I Akt IV - Uczniowie Gimnazjum
Akademickiego:
Klara - Maria Partyka
Aniela - Aleksandra Śliwowska
Gustaw - Daniel Kozar
Albin - Maciej Sikorski
Akt V - Znane Osobowości
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Świebodzic
Pani Dobrójska - Zofia Marek
(Radna Rady Miejskiej w Świebodzicach, Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Wychowania,
Kultury, Sportu RM)
Klara - Małgorzata Grudzińska
(Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach)
Aniela - Agnieszka Bielawska-Pękala (Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach)
Radost - Bogdan Kożuchowicz
(Burmistrz Miasta Świebodzice)
Gustaw - Lesław Podhalicz
(Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach, Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania RM)
Albin - Piotr Krzyśpiak (Radny
Rady Miejskiej w Świebodzicach)

Warsztaty aktywizujące
i diagnoza potrzeb

olejny już raz Miejski Dom Kultury
w Świebodzicach stał się areną dla akroK
batycznych popisów najlepszych tancerzy

w stylu breakdance, którzy w sobotę 30 maja
wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach
Breakdance „Break Flow 4”.
Pełen ekspresji i pasji popis tanecznych
umiejętności młodych ludzi - zarówno świebodziczan, jak i przyjezdnych, w tym również gości z zagranicy - stał na najwyższym
poziomie artystycznym i organizacyjnym.
Efekt ten możliwy był do osiągnięcia głównie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które
bezinteresownie poświęciły swój czas i energię, by czwarta edycja „Break Flow” była nie
tylko wydarzeniem lokalnym, ale wy-rosła
do rangi wydarzenia o za-sięgu ogólnopolskim i przyczyniła się do promocji miasta na
arenie całego kraju.
WYNIKI
1vs1
1. Bgirl Paulina
2. Bboy Bartek
Top Rock
1. Bboy Baran
1vs1 kids
1. Bboy Flisu
2. Bgirl Paćka
Best Flow
Bboy Kamey
Podziękowania należą się:
G Burmistrzowi Miasta Świebodzice Bogdanowi Kożuchowiczowi za objęcie impre-

zy patronatem honorowym oraz wsparcie
organizacyjne;
G radnym miejskim - panu Dariuszowi
Błaszczykowi za udostępnienie nagłośnienia
oraz catering, a także panu Piotrowi Krzyśpiakowi za ufundowanie nagrody w kategorii Toprock;
G panu Maciejowi Więckowi ze Stowarzyszenia Bona Fide za nieoceniony wkład
we współorganizację imprezy;
G panu Piotrowi Serafinowi z PSB
Mrówka za wykonanie usług poligraficznych;
G firmie odzieżowej Elade za ufundowanie nagród rzeczowych;
G grupie Lazy Rockers za pomoc przy
organizacji;
G przedsiębiorstwu TOYOTA oraz Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego za wsparcie finansowe;
G Kamejowi za wykonanie rzeźby stanowiącej nagrodę w kategorii Toprock;
G Fizykowi za realizację materiału filmowego.
Szczególne podziękowania należą się
również Markowi Chrobakowi za zaangażowanie i pasję z jaką popularyzuje breakdance w środowisku lokalnym, a także
Tomaszowi Szewczakowi za pomoc organizacyjną.
Agnieszka Gielata
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Świebodzicach

FOT. UŻYCZONE

T

rwają warsztaty dla seniorów w ramach
projektu „Senior = Aktywny obywatel”.
Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, we współpracy
z Fundacją Integracji Społecznej PROM
w ramach rzą-dowego programu ASOS.
W ramach projektu dzieje się naprawdę
sporo, niedawno seniorzy pojechali np. na
wycieczkę do „Domu pachnącego chlebem”
w Raszowie, gdzie wzięli udział w warsztatach
i pokazach pieczenia chleba według staropolskiej receptury. Każda z osób mogła samodzielnie przygotować, udekorować i wypiec
własny bochen chleba. Uczestnicy własnoręcznie wyrabiali także masło.
A w środę, 10 czerwca, rozpoczęła się praca
nad diagnoza społeczną potrzeb osób w wieku
60+ w naszym mieście. Uczestnicy starali się
wspólnie przeanalizować jakie są oczekiwania
osób starszych i jak można je spełnić.
W spotkaniu uczestniczył animator lokalny,
który ma pomóc w utworzeniu Rady Seniorów
w Świebodzicach. Dzięki niej osoby starsze
będą mogły konsultować oraz opiniować
dokumenty strategiczne gminy, uzyskać przestrzeń publiczną, tak aby głos osób starszych
w naszym mieście był słyszalny.
Uczestników odwiedził Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz dowodząc tym samym,
że sprawy i potrzeby osób starszych są dla
niego bardzo ważne.

Program „Senior = Aktywny obywatel”
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.
2. Aktywizacja społeczna i obywatelska na rzecz
rozwoju lokalnego. W ramach tego działania
przewidziano warsztaty dla aktywnych seniorówliderów 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.
4. 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.

Bawimy się i uczymy!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata
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Aktywnie w Zespole Szkół Specjalnych

O

statnie tygodnie obfitowały w wiele intelektualnych zdarzeń i projektów w Zespole Szkół
Specjalnych w Świebodzicach.
Tak, tak... Finał tego roku szkolnego okazał się dla naszych dzieciaków bardzo intensywny.
Mimo niepełnosprawności
intelektualnej nasi uczniowie
okazali się świetnymi ścisłowcami. 21 maja wzięli udział
w Regionalnym Konkursie
Matematycznym Szkół Specjalnych (pod hasłem ,,Łamię główkę”) organizowanym przez naszą placówkę, Stowarzyszenie
,,Wypożyczalnia - Centrum”.
Mięliśmy ogromną przyjemność gościć u naszych przyjaciół z Gimnazjum nr 2, którzy
stworzyli nam świetne warunki
do rywalizacji i dobrej zabawy.
Ten ambitny projekt, pomagający wykorzystać uczestnikom
matematyczną wiedzę w praktyce, dofinansował Urząd Miasta

KRÓTKO...
Debata młodzieży
Społecznego Gimnazjum
Akademickiego w ramach
projektu edukacyjnego
Sejm Dzieci i Młodzieży
W poniedziałek rano
- 30 marca - młodzież
Społecznego Gimnazjum
Akademickiego
w Świebodzicach wzięła udział
w projekcie edukacyjnym
Sejm Dzieci i Młodzieży.
Gerard Gawłowski i Marysia
Partyka przygotowali
informacje dotyczące
tzw. wzgórza wisielczego
w Świebodzicach.
Zapoznali swoich rówieśników,
nauczycieli i przedstawicieli
władz - Sekretarz Miasta
Annę Żygadło,
Wiceprzewodniczącego RM
Jana Klepca i Lesława
Podhalicza, Prewodniczącego
Komisji Budżetu RM z historią
tego miasta oraz z wynikami
badań, które przeprowadzili
wśród społeczności lokalnej.
Ola i Maciek Śliwowscy
przedstawili raport
o osiedlowym boisku i wybiegu
dla psów. Obie drużyny
realizując projekty uczestniczą
w konkursie, którego celem
jest uzyskanie nominacji
na posła Sejmu Dzieci
i Młodzieży.

Przedstawiamy
procentowe wyniki
sprawdzianu klas VI
w naszym mieście
PZSI - 61%
PSP nr 3 - 63,1%
PSP nr 2 - 67,6%
PSP nr 4 - 72,7%
 średnia w mieście

- 66,3%

 średnia województwa

- 66,1%

Świebodzice. Laureatem został
uczeń ZSS w Świebodzicach
- Michaś Wiśniewski. Jesteśmy
z niego dumni!
Minął czas łamigłówek, ale
nasi uczniowie nie spoczęli na
laurach! Przygotowali mądry
i pouczający spektakl ,,Czym
skorupka za młodu nasiąknie...”
pokazujący, jak złe nawyki
żywieniowe okresu dzieciństwa
wpływają na naszą kondycję
w dorosłym życiu. Przedstawienie zostało pokazane 27 maja,
w trakcie Festiwalu Zdrowia
Placówek Specjalnych i Integracyjnych, który finalizował
projekt edukacyjny ,,Zdrowie
kochamy, więc o nie dbamy!”
I znów odnieśliśmy sukces. Jury
oceniło nasze prezentacje teatralne i plastyczne najwyżej, zajęliśmy I miejsce!
Szczególnie atrakcyjnie spędziliśmy tegoroczny Dzień
Dziecka. W trakcie wycieczki do
Nadleśnictwa Świdnickiego

zgłębiliśmy chyba wszystkie
tajemnice nietoperzy, dowiedzieliśmy się, jak powstają lasy.
Wytężaliśmy umysły obserwując otaczający świat, ale potem
przyszedł moment na grilla, kiełbaski i wspólne zabawy z piosenką. Nasze święto uprzyjemniła nam pani Tereska Małecka
słodkim poczęstunkiem.

Co jeszcze przed nami? Rajd
po Książańskim Parku Krajobrazowym, Szkolna Olimpiada
,,Sprawne ręce - łatwiejsze życie”, prace nad przedstawieniem
kabaretowym ,,Od szkoły jestem
kwadratowy”. A potem już czas
laby! Życzymy wszystkim miłych wakacji!


Mistrzowie sudoku w SP 4

Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach

dniu 2 czerwca odbył się szkolny konkurs o tytuł Mistrza Sudoku. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI lubiąW
cych rozwiązywać łamigłówki matematyczne. Zwycięzcami kon-

organizuje od 28 czerwca do 10 lipca 2015 r.
turnus rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich.
Koszt turnusu z zakwaterowaniem, wyżywieniem,
całodobową opieką lekarską i trzema zabiegami dziennie
wynosi 1020 zł.
Ilość miejsc ograniczona.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Związku
w każdą środę od godziny 10.00 do 12.00
lub pod nr telefonu 601 925 455.
ZARZĄD PZERiI

kursu zostali uczniowie, którzy najszybciej i poprawnie rozwiązali
Sudoku na odpowiednim poziomie.
Tytuł MISTRZA SUDOKU klas 4 otrzymała: Eliza Nowicka
z klasy 4a,
tytuł MISTRZA SUDOKU klas 5 otrzymał: Janusz Urbański
z klasy 5a,
tytuł MISTRZA SUDOKU klas 6 otrzymał: Kacper Nosal
z klasy 6b.
Gratulacje!

Co to jest Sudoku?
Sudoku (jap. 数独 sūdoku?, od sūji wa dokushin ni kagiru, czyli cyfry muszą być pojedyncze) - łamigłówka,
której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie
i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się
po jednej cyfrze od 1 do 9. Zasady przypominają trochę kwadrat łaciński, wymyślony i badany przez
średniowiecznych matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W Sudoku, w przeciwieństwie do kwadratu
łacińskiego, cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w małym kwadracie
3 × 3. W przeciwieństwie do innych łamigłówek Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych
rachunków matematycznych, przez co wydaje się banalna. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności
logicznego myślenia rozwiązanie diagramu nie jest możliwe.
Źródło: wikipedia

„ŚWIEBODZICE - MOJA MAŁA OJCZYZNA” - gra terenowa
maja Publiczny Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych z Od22
działami Integracyjnymi w Świebodzicach

zorganizował po raz kolejny konkurs
o naszym mieście. Jednak w tym roku
przybrał on zupełnie inną formę.
We współpracy ze wszystkimi szkołami w mieście, zorganizowano grę miejską, w której wzięła dział młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Trzyosobowe zespoły przemieszczały się
pod opieką nauczycieli po całym mieście
od jednego do kolejnego punktu patrolowego, gdzie czekały na nich zadania
sportowe i dotyczące historii Świebodzic. Zadania przygotowywali ich rówieśnicy, także pod bacznym okiem nauczycieli.
Taka forma konkursu okazała się
wspaniałą zabawą dla uczestników i ich
opiekunów! Uczniowie bawili się znakomicie strzelając z łuku, rozwiązując rebusy, wykonując różne ćwiczenia na czas
oraz łamiąc głowy nad zadaniami z dziedziny wiedzy o Świebodzicach. Po zrobieniu zadań w 7 punktach patrolowych,
wszyscy uczestnicy zabawy wracali na

plac apelowy Dwójki, gdzie czekały na
nich kiełbaski z grilla, ciasto i napoje.
Tam spędzili jeszcze kilka chwil na zabawie, a tymczasem jury podsumowało
punktację.
Okazało się, że w kategorii „młodsi”
najlepszy był zespół z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3, zaś wśród starszych
najwięcej punktów w najkrótszym czasie
zebrał zespół z Publicznego Zespołu

Szkół Integracyjnych. Zwycięzcom gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe książki, dyplomy i coś słodkiego
Dziękujemy nauczycielom i uczniom
z: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych oraz z Publicznego Gimnazjum nr 1
i oczywiście Publicznego Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddzia-

łami Integracyjnymi za nieoceniony
wkład w przygotowanie tegorocznej
edycji konkursu. Wielkie podziękowania
kierujemy także do Pani Zofii Choińskiej i Pani Urszuli Kruczek, które
zasiadły w jury. Podziękowania płyną
także do Urzędu Miasta, który był fundatorem nagród i poczęstunku. Za przepyszne ciasta dziękujemy naszym kochanym, niezawodnym Rodzicom!
Małgorzata Krzan

Smerfy opanoway
6
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Po pierwsze - piękna
pogoda. Po drugie
- fantastyczne atrakcje.
Po trzecie - świetne
humory i mnóstwo
zadowolonych dzieciaków.
Jednym słowem Dzień
Dziecka w Świebodzicach
to kolejna, udana impreza

F

estyn z okazji Dnia
Dziecka odbył się w ciepłą,
słoneczną niedzielę, 31
maja. Na świetną zabawę
do Parku Miejskiego małych świebodziczan zaprosił Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
a w tym roku w organizację
mocno włączyła się także Rada
Miejska. Radni przynieśli do
parku grille i własnoręcznie smażyli kiełbaski dla milusińskich,
robili popcorn, rozdawali też
słodkości. Ich punkty gastronomiczne cieszyły sie ogromną
popularnością, zarówno wśród

małych jak i dużych świebodziczan.
Do grillowania dla milusińskich ochoczo przystąpili: Wiceprzewodniczący RM Jan
Klepiec i Zdzisław Pantal oraz
radni - Teresa Małecka, Zofia
Marek, Marek Jakubina,
Krystian Wołoszyn, Piotr
Krzyśpiak, Jacek Żygłowicz,
Dariusz Błaszczyk, Jerzy
Kirklo, Sławomir Łukawski,
Jarosław Dąbrowski, Andrzej
Olszówka. Jak na 21-osobową
Radę Miejską to bardzo zacna
reprezentacja.
Na scenie parkowego amfiteatru dzieci obejrzały przedstawianie „Tomcio Paluch” w wykonaniu teatru Wiliam-es z Książa. W międzyczasie rozkręcały
się już festynowe atrakcje - w tym
roku zabawą dowodziły wesołe
Smerfy, które przygotowały dla
najmłodszych ciekawe zabawy.
Każdy, kto miał ochotę, mógł

Wśród bawiących się dzieci spotkaliśmy uśmiechniętego
burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Uroczyste - i huczne - otwarcie festynu w wykonaniu Smerfetki
i Pana Burmistrza

ALE SUPER TE BAŃKI!

Świetna zabawa z teatrzykiem o Tomciu Paluchu

Sowa Świebodka częstowała słodyczami

Przytulanki z Psem Pluto

Ojej, jaki ten Smerf duuuuży

Szaleństwa w strefie zabaw

Mini talent show - były piosenki i wierszyki, nagradzane brawami
przez publiczność

Młodzież i sport to jedno
Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - to może być najdłużej istniejąca sportowa impreza w Polsce

W

wymiarze szkolnym
- na pewno. Nie ma
chyba drugiego tego
typu
wydarzenia
o charakterze sportowym i ogólno
miejskim, które istniałoby nieprzerwanie czterdzieści lat. Tym bardziej zasługuje więc na nieco
więcej miejsca w naszej gazecie.
Właśnie odbyły się XXXX-te,
jubileuszowe igrzyska, które jak co
roku zgromadziły na stadionie
miejskim reprezentacje wszystkich
szkół w naszym mieście. Była
sportowa rywalizacja, emocje
i dobra zabawa w duchu fair play.
A zaczęło się wszystko w roku 1976.
Wtedy to, a dokładnie w roku
szkolnym 75/76 w świebodzickim magistracie powstał Wydział Oświaty i Wychowania.
Pracował tu jako wizytator ŚP.
Andrzej Bednarczyk, który zaproponował, by stworzyć takie
właśnie, ogólnomiejskie zawody
lekkoatletyczne dla uczniów
- wtedy jeszcze szkół podstawowych. Pomysł bardzo się spodobał nauczycielom wychowania
fizycznego. Ustalono, że pierwsze igrzyska odbędą się w maju
1976 roku i będą podsumowaniem całorocznej pracy sportowej poszczególnych szkół.
W pomoc przy organizacji
igrzysk włączył się Przewodniczący RM Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży
Polskiej Bernard Drobnik
a także ówczesna szefowa Hufca
ZHP Danuta Szpiech.
Nie ma jednak wątpliwości,
że cała praca organizacyjna
i logistyczna spadła na nauczycieli wf ze wszystkich miejskich
podstawówek. A byli to:
SP 2 - Renata Wankat, Bernard Kazek

SP 3 - Lidia Lehner, Maria
Stefan
SP 4 - Irena Tadeuszak,
Zdzisława Wysińska
SP 5 - Marianna Głocka,
Andrzej Bednarczyk
SP 6 - Łucja Sapieha, Andrzej Wankat
SP 8 - Ryszard Tomczyk.
W początkowych latach
igrzyska trwały dwa dni, i odbywały się w maju, od 10. edycji
przeniesiono je na czerwiec,
a w późniejszych latach była to
już impreza jednodniowa.
W pierwszych edycjach oprócz
biegów, skoku w dal i rzucie
piłeczką była jeszcze prowadzona konkurencja skoku wzwyż
- bo taką dyscyplinę trenowano
wówczas w naszym mieście.
W dwóch szkołach - SP 3 i SP 5
- działały klasy sportowe o profilu piłka ręczna i lekkoatletyka.
W trakcie, jak igrzyska ewoluowały, zrezygnowano ze skoku
wzwyż a także z punktacji
poszczególnych zawodników. Zwycięzców wyłaniano po prostu po
wynikach - najlepszych czasach, odległościach.
Jednak zawsze
najlepsi zawodnicy otrzymywali pamiątkowe medale, a ich
wyniki zapisywano w Kronice Igrzysk - wyjątkowej księdze, dokumentującej to wydarzenie od powstania czyli 1976
roku do 1992 - z tego bowiem roku pochodzi ostatni wpis.

Kronika to bogactwo zdjęć
z ponad 15-lecia zawodów, dlatego dziś prezentujemy Państwu
trochę tej historii w naszym specjalnym dodatku. O genezie
igrzysk i ich miejscu w życiu
społeczności szkolnej pokoleń
świebodziczan rozmawiamy
w dalszej części z Panem Mirosławem Świerczkiem, który
organizuje i koordynuje igrzyska
od 30 lat.
Dodajmy jeszcze, że ciężar
prowadzenia kroniki wziął na
siebie Pan Andrzej Wankat
- i robił to naprawdę z sercem,
o czym świadczą staranne grafiki, wklejone zdjęcia i pieczołowicie dołączone wyniki.
I

Najstarsze zdjęcie w kronice - z II igrzysk, 1977 rok, bieg
chłopców na 300 m, najlepszy czas - 49,6 s. Marek Maliborski

XII igrzyska, 1987 r. Finaliści skoku
w dal, grupa III chłopców
I m. - Mirosław Chołuj, SP 5
II m. - Remigiusz Wasung, SP 3
III m. - Marcin Hajduk SP 3
i Piotr Mucha SP 2

Obowiązkowy
znicz

Szata graficzna, dbałość o szczegóły, urozmaicony
leyout - trzeba oddać szacunek Panu Andrzejowi
Wankatowi, który bardzo dbał o atrakcyjność
wizualną kroniki

Pierwszy, historyczny wpis do Kroniki Igrzysk - I igrzyska,
które odbyły się w 1976 roku

I

Rok 1983 - skład biegowej komisji sędziowskiej

II

Mirosław Świerczek (pierwszy z lewej) podczas wręczenia medali - XII igrzyska, 1987 rok

Pierwszy jubileusz,
7-8 czerwca 1985 r.:
X igrzyska,
z pokazem gimnastycznym
i flagowym na łącznie
blisko 300 osób, uczniów SP 2.
Była też okolicznościowa
wystawa, a na trybunach
władze miejskie i wojewódzkie

Defilada
zawodników
- a na jej czele
Andrzej
Wankat
i ŚP. Bernard
Kazek,
1987 rok

MAŁY „PRZEGLĄD” WPISÓW DO KRONIKI - KAŻDE IGRZYSKA MIAŁY SWOJĄ ODRĘBNĄ GRAFIKĘ

III

XIII igrzyska - 1988 rok

Czasopismo Podium - wydane przez Szkolny Związek Sportowy, poświęcone
igrzyskom, ich genezie, pod redakcją Waldemara Grochowskiego. Ukazał się
tylko jeden numer

W starszych
relacjach sporo
jest zdjęć,
może ktoś
z naszych
Czytelników
poznaje tu
siebie?:)

Rekordy igrzysk - do dziś niektóre pozostały niepobite

IV

nagrodzeni wuefiści

Podczas tegorocznych,
jubileuszowych igrzysk,
nie mogło zabraknąć
okolicznościowych
akcentów, podziękowań
i statuetek

X

XXX Miejskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
wystartowały 1 czerwca 2015 r. o godz. 9:00,
na stadionie miejskim przy ul.
Re-kreacyjnej. Od lat mają swój
sprawdzony scenariusz - wszystko zaczyna się defiladą zawodników ze wszystkich szkół, którzy
niosą ze sobą flagę Szkolnego
Związku Sportowego, by za
chwilę umieścić ją na maszcie.
Skoro igrzyska, musi być także
zapalenie znicza olimpijskiego
- w tym roku ten zaszczyt przypa-

dł Filipowi Wolińskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 4. Czwór-ka
wraz z Zespołem Szkół In-tegracyjnych, były tegorocznymi organizatorami igrzysk, przy współpracy z Urzędem Miejskim,
OSiR Świebodzice oraz SZS.
Uczestników igrzysk powitał
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Dziękuję wszystkim, którzy
na co dzień są zaangażowani
w popularyzację sportu wśród
młodzieży - nauczycielom wf,
dyrektorom szkół, trenerom
- podkreślał burmistrz. Dziękując za wyjątkową oprawę jubileuszowej edycji życzył młodzieży jak najwięcej emocji w duchu
sportowej rywalizacji.
Ponieważ tegoroczna edycja
była jubileuszowa, pojawiły się

Od 40 lat zawsze tak samo - wciągnięcie na masz flagi
SZS na maszt

Święto

Mirosławem Świerczkiem

G Od czego się to wszystko
zaczęło?
Mirosław Świerczek:
- Inicjatorem, pomysłodawcą
igrzysk był ŚP. Andrzej Bednarczyk z SP 5 (dzisiejsze Gimna-zjum nr 1), który zaraził po-

mysłem nauczycieli-wuefistów.
Na początku ustalono, że będą
się odbywać w maju i potrwają
dwa dni. Z czasem okazało się,
że lepszym terminem będzie
czerwiec, Dzień Dziecka.

niecodzienne akcenty. Pierwszy
już na początku - to skoki spadochronowe w wykonaniu skoczków z Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach, którzy wylądowali dokładnie na płycie
boiska, nagrodzeni wielkimi brawami. Drugim, jubileuszowym
akcentem, było uhonorowanie
osób, które przez lata przyczyniały się do popularyzacji sportu
w mieście.
Pamiątkowe medale i podziękowania otrzymali zasłużeni
nauczyciele - wuefiści:
G Renata Wankat
G Andrzej Wankat
G Barbara Tokarczyk
G Irena Tadeuszak
G Zdzisława Ochnik
G Henryk Kruk
G Sławomir Michalak
G Maria Godzińska
Pamiątkowa statuetka trafiły
do Bogusława Gila - wieloletniego spikera igrzysk oraz do
osoby, bez której trudno sobie to
wydarzenie wyobrazić - czyli do
Pana Mirosława Świerczka,
koordynatora, sędziego głównego i prowadzącego igrzyska od
30 lat!
Okolicznościowa statuetka
z podziękowaniem za stwarzanie
dobrej atmosfery dla sportu
w mieście powędrowała także
do rąk burmistrza Bogdana Kożuchowicza.
Zawodnicy i licznie zgromadzeni kibice obejrzeli jeszcze
występ czirliderek z SP 4, przygotowanych pod kierunkiem na-

G Adla Pana kiedy rozpoczęła
się ta 30-letnia przygoda
z igrzyskami?
- Zacząłem pracować w SP 2
jako wuefista w 1981 r., czyli
igrzyska były organizowane już
5 lat. Ale tak w pełni „prze-

Nagrodzeni wuefiści: od lewej Maria Godzińska, Andrzej Wankat, Sławomir Michalak
i Irena Tadeuszak
uczyciela wf p. Donaty Rzepeckiej.
A później rozpoczęły się już
zmagania sportowe w biegach
na różnych dystansach, skoku
w dal, rzucie piłeczkę palantową
i pchnięciu kulą. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach
otrzymali medale, a wszystkie
drużyny pamiątkowe puchary
i piłki.
Młodym sportowcom kibicowali uczniowie, dyrektorzy szkół
a także radni.
I

jąłem” berło od Andrzeja Bednarczyka w 1985 roku, i od razu
skok na głęboką wodę - miałem
przygotować X, jubileuszowe
zawody. To dla mnie bardzo
ważny moment, przygotowaliśmy wtedy wspólnie z Renatą
Wankat i Basią Tokarczyk
pokaz gimnastyczny i pokaz flagowy, na boisku prezentowało
układ łącznie prawie 300 uczniów Dwójki. To było bardzo
widowiskowe, później byliśmy
z tym pokazem jeszcze w Wałbrzychu. Bardzo miło to wspominam.
G Dlaczego przyjęto formułę
igrzysk?
- Chodziło o to, żeby to było
takie odwzorowanie prawdziwej
olimpiady, z paradą, zapaleniem
znicza, podium i medalami.
Taka wyjątkowa forma podsumowania całorocznego dorobku
sportowego wszystkich szkół.
Dla młodzieży to też miało
jakieś znaczenie, uczniowie się

Statuetka dla Bogusława Gila - ten głos znają dobrze
wszyscy bywalcy szkolnych imprez sportowych w mieście

starali, do dziś pozostały z tamtych lat świetne wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o biegi są rekordy, które do dziś nie zostały
pobite. No i wydarzenie miało
swoją rangę, zawsze brali w nim
udział przedstawiciele władz
miasta, województwa - wtedy
jeszcze wałbrzyskiego, kuratorium.
G Nie ma chyba zbyt wielu
imprez sportowych
o charakterze lokalnym, które
miałyby aż tak długą tradycję?
- Wydaje mi się, że to jedyna
taka impreza w kraju, nie znam
drugiego miasta, które w taki
sposób i tak długo organizowałoby imprezę sportową o randze
ogólnomiejskiej. Możemy być
z tego dumni, a swój wkład
w igrzyska miało naprawdę kilka pokoleń.
G Co dla Pana było szczególnie
ważne w trakcie tych 30 lat
pracy z uczniami podczas
zawodów?

MIROSŁAW ŚWIERCZEK (Z PRAWEJ)
PODCZAS TEGOROCZNYCH IGRZYSK
OTRZYMAŁ Z RĄK BURMISTRZA BOGDANA
KOŻUCHOWICZA STATUETKĘ Z OKAZJI
30-LECIA SWOJEJ PRACY

- Każde igrzyska były ważne,
każde coś przyniosły, dla mnie
na pewno szczególne miejsce
zajmują te pierwsze przeze mnie
organizowane, czyli X. Ale
każdy rok przynosił jakąś wartość, to takie wyjątkowe święto
sportu szkolnego i miejskiego,
propagujące aktywność fizyczną, zasady fair play.
G Czy młodzi ludzie chętnie
dziś uprawiają sport? Mając
tyle kuszących alternatyw:
internet, telewizja, itp.?
- W Świebodzicach jest naprawdę duży wybór dyscyplin,
które można uprawiać: mamy
piłkę nożną, ręczną, klub pływacki i wydaje mi się, że jest
spore zainteresowanie sportem,
tylko po prostu - młodzieży jest
mniej, co ma związek z niżem
demograficznym. Jednak ciekawe zajęcia i pokazywanie tego
sportu na co dzień daje efekty.
Temu służą także nasze igrzyska
i mam nadzieję, że będą jeszcze
wiele lat zachęcać młodych do
sportowej rywalizacji.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala
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wystąpić na scenie i zaprezentować swój talent - wokalny, taneczny albo po prostu powiedzieć wierszyk. Wesołe pluszaki,
znane dzieciom z bajek, spacerowały po parku i chętnie witały
się z milusińskimi. Można też
było wykonać zabawne foto
w specjalnych fotobudkach.
Przygotowano także atrakcyjną strefę zabaw, w której fakt,
trzeba było trochę odstać w kolejce, ale za to wszystko było
bezpłatne.
Po przedstawieniu dzieci
przywitał oficjalnie Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Życzę Wam wszystkiego
najlepszego z okazji Waszego
święta, a dziś - wspaniałej zabawy i miło spędzonego czasu.
Pamiętajcie, że czeka na Was
nagroda specjalna - ten rower,
który już niebawem zostanie
wylosowany - i rzeczywiście, na
scenie kusił rower, nagroda,

ufundowana przez burmistrza.
Żeby go zdobyć, wystarczyło
wypełnić specjalny kupon i wrzucić go do urny ustawionej obok.
Z urny wyciągnięto blisko 700
kuponów, a szczęście uśmiechnęło się tego dnia do Moniki
Zawadzkiej, szóstoklasistki
z SP 6. Monika bardzo się ucieszyła z nagrody, bo jak się okazało, nie ma roweru. Szczęśliwy
los wyciągnęła z urny posłanka
Teresa Świło, która odwiedziła
tego dnia bawiących się świebodziczan, gratulując pięknego
miejsca i świetnej zabawy, przygotowanej przez organizatorów.
Zabawa trwała o godzinę dłużej, niż planowano, ze względu
na początkowe kłopoty z agregatem potrzebnym do nadmuchania zjeżdżalni. Wszystko zostało
jednak nadrobione i dzieciaki
wspaniale bawiły się do godz.
18:00.
I

Zgrane ekipy naszych radnych serwowały w trzech
punktach kiełbaski, kaszankę, popcorn i różne słodkości

Tłumy w amfitearze i parku - świebodziczanie świetnie się
bawili podczas festynu

Obowiązkowe malowane buziek

Szalona zabawa z ogromną chustą

Szczęście uśmiechnęło się tego dnia do Moniki Zawadzkiej wylosowała rower, ufundowany
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza

W kolejce na dmuchańce...

7

Smerfetka zaprasza do zabawy

Historia drukarstwa
w jednym „mopie”
8
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Alicja Głąb
Agnieszka Okarmus

W

spółczesna technika
sprawia, że często
zapominamy o najprostszych rzeczach.
Komputery, tablety i inne urządzenia zdominowały społeczeństwo.
Dlatego też postanowiłyśmy przypomnieć młodemu pokoleniu, jak
kiedyś tworzono książki i jakie
miały one formy.
W zajęciach, które odbyły się
28 maja 2015 r. w Oddziale
Dziecięcym, udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 4. Wraz z opiekunem, Dorotą Gaboń-Bochenek, zostali
zaproszeni na spotkanie, które
było związane z Dniem Działacza Kultury i Drukarza. Podczas potkania, uczniowie obej-

rzeli krótki film, przedstawiający
historię wynalezienia druku
przez Gutenberga. Następnie,
podzieleni na grupy, losowali
zadania, które musieli wykonać.
Sztuka pisania zaczęła rozwijać się 5500 lat temu, gdy ludzie
zapragnęli utrwalać informacje
dotyczące dochodów, różnych
obserwacji, wiadomości, poglądów i historii. Wcześniej musieli
polegać na swej często zawodnej
pamięci.

Tabliczki gliniane
Jedne z najstarszych zabytków pisma utrwalone są na
tabliczkach glinianych z Sumeru
i mają ponad 5000 lat. Zapiski
pismem klinowym wykonywano na glinianych tabliczkach za
pomocą trzciny ściętej pod odpowiednim kątem. Potem ta-

Wszyscy uczestnicy spotkania spisali się wspaniale.
Gratulujemy pomysłowości oraz zaangażowania i życzymy
dalszych sukcesów

bliczki wypalano na słońcu. Tak
powstawały najstarsze książki
i wiele z nich dotrwało do dnia
dzisiejszego.
Pierwsza grupa, podobnie jak
starożytni Sumerowie, miała za
zadanie wykonać tabliczki gliniane i pokryć je pismem klinowym. Zamiast gliny chłopcy
użyli plasteliny, a za rylce posłużyły im wykałaczki.

Średniowieczni
iluminatorzy
Zanim wynaleziono druk,
każdą książkę trzeba było przepisywać i ilustrować ręcznie.
Ponieważ wykonanie jednej książki zabierało miesiące, a nawet
lata, wytwarzano ich niewiele,
a przy tym były bardzo kosztowne. Oryginały były przykute
łańcuchami do półek bibliotecznych, aby nikt ich nie ukradł.
W średniowiecznych klasztorach, znajdowały się scriptoria,
czyli sale, gdzie mnisi przepisywali Biblię, modlitewniki i inne
książki religijne. Pięknie zaprojektowane i dekorowane stanowiły prawdziwe dzieła sztuki.
Mnisi specjalizowali się w subtelnych, iluminowanych literach
- inicjałach - kolorowanych jaskrawą czerwienią, zielenią,
błękitem, a nawet listkami złota.
Do „średniowiecznego scriptorium” zaproszona została druga grupa. Dziewczynki, podobnie jak niegdyś mnisi, miały za
zadanie wykonać piękne inicjały i bogato zdobione bordiury.
Dziewczynki z benedyktyńską
cierpliwością zdobiły swoje
karty w kolorowe wzory. Za-
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miast kolorowych naturalnych
farb użyły flamastrów.

Nietypowa książka
Jest to jedna z najbardziej niezwykłych „książek” na świecie.
Na długich paskach papieru spisano po niemiecku wydarzenia
od początku świata do 1595 roku. „Książka” ta nie ma początku, środka ani końca.
Grupa dziewcząt, która miała
za zadanie wykonać taką „książkę”, przedstawiającą historię
drukarstwa, nazwała ją „mopem”. Stąd też tytuł spotkania
- Historia drukarstwa w jednym
„mopie”.

Przepowiednie
Ta składana książka jest bardzo popularna w Tajlandii i Birmie. Wykonywana jest na długich arkuszach mocnego papieru
zrobionego z łyka Krzewa khoi.
Książka ta pochodzi z XIX
wieku i jest poradnikiem służącym do przepowiadania przyszłości według chińskiego horoskopu.
Grupa, która wylosowała to
zadanie, tworzyła przepowiednie
dla swoich kolegów i koleżanek
z grupy. Do dyspozycji mieli
drewniane stemple z wizerunkami zwierząt oraz własną wyobraźnię.

Zecerzy
Zasługę wynalezienia ruchomej czcionki ok. 500 lat temu
przypisuje się niemieckiemu
złotnikowi, Johannesowi Gutenbergowi, który obmyślił metodę
szybkiej i taniej produkcji dużej
liczby druków.

Największym zainteresowaniem, spośród przedstawionych
technik, cieszyła się maszyna do pisania i historia
drukarstwa przedstawiona w postaci „mopa”
Zadaniem kolejnej grupy,
było odbicie, za pomocą drewnianych czcionek, przygotowanego tekstu. Jak się okazało, nie
było to proste zadanie. Jednak
młode zecerki, ta jak kiedyś
Gutenberg, dążyły do perfekcji i
szukały sposobu, aby ich technika wyszła jak najlepiej. Starały
się, aby nie było zbyt dużych
odstępów pomiędzy czcionkami,
a ponieważ nie miały do dyspozycji wierszownika (płytki
w której układano czcionkę),
musiały odpowiednio przygotować kartkę.

Maszyny do pisania
Niemało wynalazców przeprowadzało eksperymenty z „piszącymi maszynami”. W 1829
roku Wiliam Augustin Burt,
wyprodukował pierwszą maszy-

nę wykonaną w całości z drewna. Późniejsze były już metalowe. Na początku XX wieku
wynaleziono maszynę elektryczną, na której pisało się o wiele
łatwiej. Dziś maszyna do pisania
została wyparta przez komputer.
Jednak na naszych zajęciach,
maszyna do pisania okazała się
prawdziwym hitem. „Maszynistki”, którym przypadło w udziale
napisanie tekstu na maszynie,
z ogromnym zainteresowaniem
słuchały o zasadach ich działania. Za pomocą specjalnej gałki,
wkręcały papier, uderzały w klawisze na klawiaturze, co powodowało uniesienie jednej z czcionek. Na końcu każdej czcionki
znajduje się odwrócona, metalowa litera alfabetu, która uderza
przez taśmę o papier, zostawiając na nim odcisk.

Dzień Dziecka
w bibliotece
okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia
Dziecka biblioteka również postanowiła
Z
włączyć się w to święto. W zajęciach uczestni-

czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3: kl
Ia wychowawca K. Nasiadka, Ic wyhowawca
J. Hołojda i kl. IIb wychowawca M. Adamska
oraz inne dzieci, które zaciekawiły nasze niespodzianki.
Na dzieci czekało wiele atrakcji. Były gry
i zabawy ze śpiewem (Mucha w mucholocie,
Woogie Boogie), tańce integracyjne: Penguine
dance, Chocolate Choco Choco, Taniec Połamaniec, rysowanie kredą, kolorowanie obrazków. Podczas zajęć wykorzystano chustę Klanza. Największą niespodzianką okazało się
puszczanie kolorowych baniek mydlanych.
W tym dniu dzieci otrzymały na pamiątkę
balony w kształcie mieczy, piesków, kwiatków
i łabędzi z logiem biblioteki oraz lizaki. Wszyscy wspaniale się bawili o czym świadczyły
uśmiechnięte buźki.
Spotkanie poprowadziły:
Alicja Głąb, Ewa Tadeuszak i Agnieszka
Okarmus.

Jak dzieci widzą 25 lat
rozmaitości
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przemian w swoim mieście?
O

Rozdaliśmy
nagrody
dla Czytelników
zkoda, że tak mało osób
wzięło udział w konkursie
S
z okazji Dnia Dziecka,

który ogłosiliśmy w poprzednim
numerze. Mieliśmy dla Was
naprawdę dużo fajnych nagród,
wystarczyło tylko zadzwonić
i odpowiedzieć na proste pytanie.
Trzy osoby odpowiedziały
prawidłowo i otrzymały od nas:
G dwie podwójne wejściówki
na basen: Piotr Jędrzejczak
i Tomasz Górniak
G warsztaty w Ciuciu Babce
- Iwona Wasung
Dziękujemy OSiR Świebodzice sp. z o.o oraz Kawiarni
Ciuciu Babka za ufundowanie
wejściówek.

Pisz
do nas!

Czekamy
na ważne
i ciekawe
informacje.
gazeta.

swiebodzicka

@swiebodzice.pl

Wydziału Ochrony Środowiska,
Ilona Szczygielska - kierownik
Wydziału Promocji, Dariusz
Błaszczyk - radny Rady Miejskiej w Świebodzicach, wnikliwie obejrzała prace, zwracając
szczególną uwagę nie tylko na
tematykę, ale także technikę
i estetykę wykonania.
A oto zwycięzcy i wyróżnieni
w konkursie:
Nagrody:
1 miejsce: NATALIASZUCHNIK- klasa 6a - PSP nr 4
2 miejsce: ZUZANNA GRYLEWICZ - klasa 6a- PSP nr 4
3 miejsce: MARTYNA PISULA - klasa1a- Gimnazjum nr 1

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

dnowiony dworzec PKP,
mury obronne, ratusz
i oczywiście herb miasta - to najczęściej pojawiające się motywy prac plastycznych, przygotowanych na
konkurs „25 lat Samorządu
T-erytorialnego - ćwierćwiecze
przemian”. Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Miasta
BogdanaKożuchowiczaw związku z przypadającą w tym roku
rocznicą powstania samorządu
terytorialnego.
Komisja konkursowa w składzie: Zofia Choińska - kierownik Wydziału Edukacji, Krystyna Górczyńska - kierownik

Wyróżnienia:
MIKOŁAJ KOWALCZYK
- klasa 6b - PSP nr 4
MICHAŁ SWORZYŃSKI
- klasa 6 - SP nr 7 (Zespół Szkół)

JULIA WĄSIK - klasa 2a
- Gimnazjum nr1
ADAM DULIBAN - klasa 3
- SP nr 7 (Zespół Szkół)
KACPER NOSAL - klasa 6B
- PSP nr 4

Kwiatowy konkurs rusza
Pięknych balkonów, ukwieconych okien czy urokliwych, tonących w zieleni posesji nie brakuje w Świebodzicach. Co roku można się o tym przekonać podczas
rozstrzygnięcia konkursu na "Najładniejsze okno, balkon i posesję". Właśnie ruszyła tegoroczna edycja.
Oglądanie i wybieranie najładniejszych miejsc,
tonących w kwiatach, potrwa od czerwca do września.
Specjalnie powołana komisja obejrzy wytypowane
okna, balkony i posesje a następnie wyłoni zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.
Na piękne miejsca w swoim najbliższym sąsiedztwie
mogą także głosować mieszkańcy miasta - wystarczy
wypełnić kupon zamieszczony poniżej i wrzucić go do
urny, która znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego.
Spośród głosujących będzie wylosowana jedna nagroda
główna, a także kilka nagród pocieszenia.
Zapraszamy do zabawy i codziennego dbania
o swoje otoczenia, miejsce w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Dbajmy wspólnie o estetykę naszego
miasta.

Regulamin Konkursu
pn. „Najładniejsze Okno, Balkon i Posesja”
§ 1.1 Konkurs pn. ”Najładniejsze Okno, Balkon i Posesja” przeprowadzany jest corocznie.
2. W konkursie biorą udział mieszkańcy miasta Świebodzice.
3. Czas trwania konkursu ustala się na okres od
03.06.2015 r. - 30.09.2015 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu
październiku 2015 r.
§ 2.1 Komisję konkursową dla każdej edycji konkursu odrębnie powołuje Zarządzeniem Burmistrz
Miasta Świebodzice.
2.W skład tegorocznej komisji wchodzą:
- Teresa Małecka - Radna Rady Miejskiej - Przewodnicząca Konkursu
- Sławomir Łukawski - Radny Rady Miejskiej
- Przemysław Wieczorek - Radny Rady Miejskiej

- Paulina Ciszewska - Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach
- Irena Struczuk - ZGK Spółka z o.o. w Świebodzicach
- Ilona Szczygielska - Kierownik Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy
Zagranicznej Urząd Miejski w Świebodzicach
§ 3.1 Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje Burmistrz Miasta Świebodzice.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Konkursowej.
§ 4. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1. Organizowanie i przeprowadzanie przeglądów
okien, balkonów, posesji.
2. Sporządzenie wstępnej listy osób wyróżnionych.
3. Dokonanie końcowego przeglądu połączonego
z oceną stanowiącą podstawę do sporządzenia listy
osób nagrodzonych i wyróżnionych.
4. Wyłonienie i nagrodzenie jednej osoby spośród głosujących.

JULIA PARTYKA - klasa 1a
- Gimnazjum nr 1
PATRYK SZYSZKA - klasa
4 - SP nr 7 (Zespół Szkół)
Serdecznie gratulujemy.
I

5. Popularyzacja konkursu wśród mieszkańców,
szczególnie na łamach prasy lokalnej i na stronie
www.swiebodzice.pl
§ 5. Podstawowymi kryteriami oceny są:
1. Układ kompozycji i dobór gatunków roślin.
2. Wrażenie kolorystyczne i estetyczne kompozycji.
3. Wpływ na podniesienie estetyki otoczenia.
4. Wprowadzone innowacje.
§ 6.1. O liczbie laureatów i formie nagród decyduje
Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu i podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.
2.Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia
nagród zostanie określony przez Komisję Konkursową,
która powiadomi o tym terminie wszystkich laureatów
listownie.
3. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
§ 7. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

Zaraża swoją pasją
10
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Rozmowa z Maciejem Więckiem, społecznikiem, popularyzatorem sportów siłowych w naszym mieście

W

ielu osobom kojarzy
się z działalności
w Stowarzyszeniu
Bona Fide, w którym zajmuje się aktywizowaniem
młodzieży poprzez różne formy
uprawiania sportu. Sam od lat zajmuje się sportami siłowymi, pokazując, że dla chcącego, nie ma rzeczy niewykonalnych.
GŚ: - Za nami kolejna edycja
Wieloboju Siłowego Dzieci
i Młodzieży. Jak Pan ocenia
te zawody?
Maciej Więcek: - Tegoroczne
zmagania w wieloboju to już
piąta edycja. Zawody odbyły się
w dwóch kategoriach wiekowych: chłopców od 13 do 15 lat
i od 16 do 18. Zawodnicy mierzyli się w konkurencjach ogólnosprawnościowych - wyciskanie sztangi leżąc, wypychanie
suwnicy, unoszenie nóg w zwisie. Cieszy to, że zwiększa się
grono sponsorów, a więc nasza
praca jest widoczna i doceniana.
Sama rywalizacja była zacięta
i emocjonująca, a o zwycięstwie
w kategorii juniora starszego
musiała zdecydować dogrywka.
G Młodzież chętnie angażuje się
w tego typu aktywność?
- Tak, myślimy o przesunięciu
kategorii wiekowej, ponieważ
jest wielu 19-latków, którzy
wypadli z wieku juniora starsze-

go, a chcieliby przyjść na zawody. Nie mają szansy z seniorami,
bo to zupełnie inna liga, ale
chcieliby aktywnie rywalizować,
więc możliwe, że za rok stworzymy dodatkową kategorię, bo
widzimy, że jest potrzeba.
G Skąd pomysł, aby zająć się
właśnie sportami
siłowymi?
- Pięć, sześć lat temu zauważyłem, że w mieście była nisza
do zagospodarowania. W kontekście sportu mówiło się głównie o piłce nożnej i ręcznej. Na
siłownię przychodziło jednak
coraz więcej osób, którzy poświęcali się pracy nad swoją sylwetką i zdrowiem. Wpadłem
wówczas na pomysł, aby tą aktywność nieco pobudzić. Pierwszym krokiem było założenie
Stowarzyszenia Bona Fide. Weszliśmy w struktury Polskiego
Związku Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego. W tym czasie Ma-teusz Brzuchacz zaczął
startować w zawodach i reprezentować Świebodzice, więc
chcieliśmy coś wokół tego zbudować, wykorzystać potencjał.
G I dlatego postanowiliście
zarazić pasją do sportu młode
pokolenie?
- Powstał pomysł, aby zorganizować zawody w wieloboju
siłowym dla dzieci i młodzieży.

Kibic na medal

Z edycji na edycję przybywało
dzieciaków. Kolejnym krokiem
było „wyjście do ludzi”. Pojawiliśmy się na Święcie Ziemniaka. W jednych z tych zawodów wystartował chłopak, który
chwilę wcześniej występował na
scenie. Ubrany w garnitur wziął
udział w wieloboju, wygrał karnet i do dziś przychodzi na siłownię. To jest sukces naszej
działalności - zarażanie pasją.
G Czy zawody dla juniorów
to jedyna aktywność
Stowarzyszenia na polu
sportów siłowych?
- Nie, absolutnie. Organizujemy Otwarte Zawody Seniorów
w wyciskaniu sztangi, które odbędą się podczas tegorocznych
Dni Świebodzic - 21 czerwca,
sylwestrowe zawody w wyciskaniu oraz zawody mikołajkowe. Od tego roku, po raz pierwszy, wspólnie z OSiR-em jako
Stowarzyszenie Bona Fide będziemy współorganizować zawody świebodzickich strong
manów.
G Bierze Pan udział
w plebiscycie Fitness
Motywatory, co to takiego?
- Pierwszy raz zgłosiłem się
tam rok temu. To była pierwsza
edycja plebiscytu, w którym
biorą udział osoby amatorsko
zajmujące się fitnessem. Oprócz

edale, rekordy i statystyki - to wszystko opanował w małym palcu. Resztę wiadomości magaM
zynuje w potężnej biblioteczce, na którą składa się

ponad 400 pozycji książkowych i tomy własnoręcznych notatek. 30 maja w Dzierżoniowie świebodziczanin Stefan Śliwa zdobył swój piąty tytuł wicemistrza Polski w Mistrzostwach Kibiców Sportowych.
- Mistrzostwa kibiców Sportowych zaczęto
organizować w 1958 r. i z przerwami trwają do
teraz. W tym roku odbyła się 38. edycja. Od 14 lat
mistrzostwa odbywają się regularnie raz w roku.
Prowadzi je Stowarzyszenie Super Kibic z Dzierżoniowa, które ma wyłączność na organizację tej
imprezy - mówi pan Stefan, pytany o genezę zawodów.
Zawody rozgrywane są w trzech turach.
Chętni do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu
sportu muszą najpierw przejść eliminacje, które
odbywają się przez internet lub... telegazetę. Do
ostatniej fazy kwalifikuje się od 40 do 60 osób,
a do ścisłego finału wchodzi najlepsza 6.
Rozgrywka o tytuł Mistrza Polski odbywa się na
zasadzie testu wiedzy, a po części pisemnej są
konkurencje sprawnościowe - rzut do kosza albo
strzał do mini bramki. Punkty zdobyte w obu blokach są sumowane i na tej podstawie wyłaniany
jest mistrz.
- Wiedzieć trzeba wszystko. Pytania dotyczą
wydarzeń od pierwszych nowożytnych igrzysk
olimpijskich w 1896 r. do współczesności. Z reguły są trzy bloki tematyczne: historia, współczes-

siebie zgłosiłem wtedy też Mateusza Brzuchacza w kategorii
trenera roku. Mnie się nie udało,
ale Mateusz wygrał, czego bardzo mu gratuluję, bo to wielki
profesjonalista. W tym roku
postanowiłem, że skoro ostatnio
się nie udało, to odpuszczę, ale
okazało się, że inni mnie zgłosili.
Ludzie, którzy odwiedzili mój
profil na facebooku, zobaczyli
metamorfozę, którą przeszedłem
i ich to zmotywowało. No i tak
udało mi się dostać do finału
w kategorii metamorfoza. W finale jest nas pięciu, ale każdy
zasługuje na wygraną.
G Kiedy zaczęła się Pańska
przygoda z siłownią?
Moja przemiana trwa już 9 lat.
Zaczęła się 2 lipca 2006 r., ważyłem wówczas 125 kilo. Zbiłem
wagę dzięki regularnym wizytom na siłowni i zbilansowanej
diecie. Na początku pomagał mi
Mateusz, teraz mam już wystarczającą wiedzę, by samemu dobierać to, co mam jeść. Po kilku
latach zrozumiałem, że zawsze
będę człowiekiem otyłym, ale
w szczupłym ciele, bo gdyby
dziś ktoś postawił przede mną
cały stół jedzenia, to ten stół
prawdopodobnie bym zjadł.
G Efekty uzależnione są też
od miejsca, w którym się
ćwiczy?

żynowym Wieloboju Pływackim dzieci 10 i 11 lat w Nowej
Rudzie. W zawodach wzięło
udział 193 zawodników z 21
klubów okręgu dolnośląskiego.
Nasz klub reprezentowali:
rocznik 2005 - Nadia Dańczak, Szymon Bak, Mateusz
Karniszewski i Antoni Tokarski, rocznik 2004- Maria
Kutyło, Mateusz Biełous
i Gracjan Giezek.
Rocznik 2005 startował na
dystansie 50 metrowym w stylu
dowolnym, grzbietowym i klasycznym oraz 100 metrów
zmiennym. Nasi młodzi zawodnicy musieli stawić czoła
dużo liczniejszym klubom dolnośląskim i mimo tak małego
składu wywalczyli w generalnej klasyfikacji drużyn IX miejsce, natomiast indywidualnie
Szymon Bak w generalce zajął
III miejsce. Rekinki dzielnie
walczyły, a nasz najlepszy
zawodnik Szymon Bak wywalczył 3 medale: na 50 metrów

Dzień Dziecka w Wodnym Centrum Rekreacji
ostatnią sobotę maja OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z okazji Dnia
Dziecka przygotował dla swoich najmłodszych użytkowników
W
wiele atrakcji w Wodnym Centrum Rekreacji. Wszystkie dzieci, które

odwiedziły świebodzicki basen mogły skorzystać z biletu za 2 zł oraz
wielu zabaw w wodzie przygotowanych przez instruktorów firm Nemo
oraz Szuwarek.
Najmłodsi ćwiczyli celne rzucanie do koła piłeczkami, obręczami,
łowienie rybek, a także nurkowanie i układanie z puzzli skrzyni piratów. W tym dniu, na każde dziecko w Wodnym Centrum Rekreacji
w Świebodzicach czekały kolorowe balony, słodycze i lody.

fot. Tomasz Merchut

z wagą. Roczny
program zakładałby
pomoc lekarza i dietetyka,
zajęcia na basenie i siłowni.
Wspólnie z Mateuszem planujemy zorganizować w mieście
imprezę kulturystyczną. To duże
przedsięwzięcie, ale możliwe do
realizacji. Chcę walczyć ze stereotypem stałego bywalca siłowni. Tu naprawdę poznaje się
wspaniałych ludzi.
G Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał
Tomasz Merchut

Drużynowy wielobój Pływacki 10 i 11 lat
awodnicy KS Rekin Świebodzice w dniach 29-30 maZ
ja 2015 wzięli udział w Dru-

ność i przepisy. Trzeba być historykiem i statystykiem. Liczy się dobra pamięć, bo informacji do
zapamiętania jest bardzo dużo - opowiada pan
Stefan, i wspomina swoje początki. - Od najmłodszych lat interesowałem się sportem, a udziałem
w mistrzostwach na poważnie zainteresowałem się
w latach 80., kiedy to w Świebodzicach odbywały
się mistrzostwa województwa wałbrzyskiego.
Pierwszy puchar zdobyłem w roku 2001, zająłem
wtedy III miejsce w Polsce.
Od tego czasu pan Stefan stał się prawdziwym
specjalistą w dziedzinie sportu. Na swoim koncie
zgromadził już 5 tytułów wicemistrza Polski
i 6 trzecich miejsc. Niestety nie dane było mu
posmakować zwycięstwa, ponieważ od 1976 r.
zawody zdominował kibic z Kluczborka. Jak sam
przyznaje, nie odpuści, dopóki nie dopnie swego.
Panu Stefanowi gratulujemy pasji i życzymy dalszych sukcesów.
I

- Trenowałem na wielu siłowniach, ale na
naszej naprawdę
czuć klimat. Wchodząc na wielkie
siłownie, czuć,
że jest się gościem - najlepiej
niczego nie dotykać, nie kłaść
się, by nie spocić materiału.
Większość osób
przychodzi tam, bo
taka jest moda - moda, by chodzić na siłownię dla samej obecności. W Świebodzicach
ma się wrażenie, że ćwiczy
się w domu, ten klimat tworzą
ćwiczący. Wzajemnie się motywujemy. Nie wiem, czy siłownia na hali widowiskowo-sportowej OSiR-u to nie jedyna siłownia w kraju, która ma wicemistrza Polski w kulturystyce,
mistrza Polski w wyciskaniu
sztangi i brązowego medalistę
tej dyscypliny. Do tego trenuje tu
Mariusz Cieśliński.
G Czy planuje Pan nowe akcje
w dziedzinie kultury fizycznej?
Marzy mi się realizacja projektu „Odchudzamy świebodziczan”. Chciałbym stworzyć zaplecze do fizycznej aktywności
dla ludzi, którzy ma-ją problemy

stylem dowolnym - brąz oraz
srebra na 50 metrów stylem
grzbietowym i 100 metrów stylem zmiennym.
Rocznik 2004 walczył głównie na dystansach 100 i 200
metrowych, jednie w stylu motylkowym mieli do pokonania
50 metrów. Najlepszy z tego
rocznika był Gracjan Giezek,
który wywalczył trzy medale:
srebro na 200 metrów stylem

zmiennym oraz brązy na 100
metrów stylem grzbietowym
oraz 50 metrów stylem motylkowym. Zawodnicy 11 letni
w klasyfikacji drużyn zajęli
VIII miejsce.
Gratulujemy naszym Rekinkom nowych rekordów życiowych i życzymy dalszych sukcesów pod okiem wspaniałych
trenerów.
I

Osiągnięcia indywidualne
Rocznik 2005
Nadia Dańczak: 50 m dw
- 41,42; 50 m gr - 47,76; 50 m
kl - 56,55; 100 m zm - 1:44,40
Szymon Bak: 50 m dw - 36,15
- III miejsce; 50 m gr - 40,81
- II miejsce; 50 m kl - 52,33
- 100 m zm - 1:30,31 - II
miejsce
Mateusz Karniszewski: 50 m
dw - 40,51; 50 m gr - 48,11;
50 m kl - 53,82; 100 m zm
- 1:42,33
Antoni Tokarski: 50 m dw
- 46,35; 50 m gr - 49,11; 50 m

kl - dyskw.; 100 m zm
- dyskw.
Rocznik 2004
Maria Kutyło: 100 m dw
- 1:15,22; 200 m dw - 2:48,88;
100 m gr - 1:25,83; 200 m zm
- 3:09,69
Mateusz Biełous: 100 m dw
- 1:22,59; 200 m dw - 3:00,88;
200 m zm - 3:18,16
Gracjan Giezek: 200 m dw
- 2:52,29; 100 m gr - 1:23,98
- III miejsce; 50 m mt - 37,08
- III miejsce; 200 m zm
- 3:00,74 - II miejsce
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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

Stanisława Moniuszki
Bolesława Prusa
Świdnicka
Stanisława Moniuszki

Nr działki gruntu

l. mieszkalny 3(3)
l. mieszkalny 2 (24)
l. mieszkalny 1 (12)
l. mieszkalny 16 (3)

573
345/19
518
573

obręb
2
3
3
2

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21
dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Rynek

l. mieszkalny 1 ( 27 A)

373/79

3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21
dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Ulica

Nazwa nieruchomości

Stanisława Moniuszki

l. mieszkalny 18(3)

Nr działki gruntu
573

obręb
2

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.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się starszą

osobą. Jestem odpowiedzialna i posiadam doświadczenie
w opiece nad starszymi
i chorymi ludźmi.
Tel. kontaktowy: 516 355 124
G Sprzedam dom bliźniak
w okolicy parku, 5 pokoi,
garaż na dwa samochody,
ogród, tel. 691 579 594
G Qynajmę lub sprzedam
lokal użytkowy 60 m2
w Świebodzicach,
tel. 533 640 283
G 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
G Sprzedam 2 szt. świnek
wietnamskich, młode, cena
za jedną 200 zł,
tel. 607 421 797
G 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
G 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
G Zaopiekuję się osobą
starszą lub małym dzieckiem,
tel. 606 757 390
G Sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
G 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,
tel. 795 292 447

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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REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

ŚP. Marię Bobowską

- Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Haliny Cygoń,

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. Janusza Ziopaja

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Marianny Mielińskiej,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym
i bolesnym czasie
- Córka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Zbigniewa Szydlarskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Brat, Bratowa i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek
i żal, ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

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

ŚP. Walerię Wiśniewską

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Mieczysława Onyszkiewicza
- Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Andrzeja Młockiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym
i bolesnym czasie
- Mama, Siostra, Szwagier i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Zofii Zielonki

- Syn i Rodzina

ŚP. Jana Pawęski,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym
i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuk i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Andrzeja Zawadzkiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, 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

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

ŚP. Mieczysława Michałowskiego

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

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

ŚP. Reginę Skwark

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Zięć, Wnuczki i Rodzina

- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina

- Żona, Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina

ŚP. Anieli Gąsior

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

