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FOT. UŻYCZONE

B

ył bohaterem, przeżył największe okropności wojny i gehennę
NKWD-owskich więzień. Podpułkownik Władysław Suproń,
członek Armii Krajowej i formacji Wolność i Niezawisłość, odznaczony Krzyżem Komandorskim, jeden z Żołnierzy
Wyklętych - ma od kilku dni swój mural.
Patriotyczny mural zlokalizowany przy
ul. Wałbrzyskiej został odsłonięty w blasku rac i obecności władz miejskich oraz
wielu mieszkańców naszego miasta we
wtorek, 15 września. Grafika liczy sobie
kilkanaście metrów. Portret pana Władysława i napis „Silny jak „Mucha” - to
pseudonim żołnierza z okresu walk
w zbrojnym podziemiu - to wizytówka
malowidła. Autorami i pomysłodawcami
są kibice Górnika Wałbrzych z naszego
miasta.
Pomysł, aby na murze znajdującym się
tuż przy skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej
i Marszałka Józefa Piłsudskiego namalować mural odwołujący się do tematyki
patriotycznej był inicjatywą oddolną,
której realizatorami byli członkowie świebodzickiej społeczności kibiców Górnika
Wałbrzych. Przystępując do opracowania
projektu pomysłodawcy przedsięwzięcia

nie mieli wątpliwości czyje oblicze
powinno znaleźć się na muralu. Wybór
padł na wieloletniego mieszkańca Świebodzic, bohatera walk za Ojczyznę, odznaczonego Krzyżem Komandorskim,

pokolenia istnieje świadomość historyczna. Dzięki takim młodym osobom, które
pielęgnują polski patriotyzm, pamięć
o bohaterach będzie utrwalona - powiedział do zebranych burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. W ceremonii
udział wziął także Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans, wiceprzewodniczący Jan Klepiec, radni, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Agnieszka
Gielata i mieszkańcy miasta. Szczególnymi gośćmi byli bliscy podpułkownika
Supronia - żona i córka, Jolanta Wypych, która w imieniu najbliższych gorąco podziękowała wszystkim zaangażowanym w projekt.
Po ceremonii odsłonięcia muralu, zebrani udali się na cmentarz, gdzie na grobie ppłka Władysława Supronia złożono
wiązanki kwiatów.

zmarłego w 2012 r. ppłk Władysława
Supronia, pseudonim „Mucha”.
- Pomysłodawcy tego projektu zasługują na najwyższe słowa uznania. Budujące jest to, że w ludziach młodego
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Rozmowa
z Burmistrzem
Miasta Bogdanem
Kożuchowiczem
na temat wykonania
budżetu w pierwszym
półroczu
i najważniejszych
inwestycji
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Jak ugryźć unijne
miliony czyli nowa
perspektywa
finansowa
na 2014-2020.
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Szukał skarbów,
znalazł śmierć.
Napad rabunkowy
na grobowiec rodziny
von Kramsta
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Narodowe
Czytanie „Lalki”
w naszej bibliotece.

Rowerowe święto i ziemniaczana fiesta!

Zapraszamy mieszkańców na dwie, miejskie imprezy, które z pewnością będą atrakcyjne
dla całej rodziny.
W poniedziałek, 26 września, odbędzie się kolejna edycja Happeningu Rowerowego.
Będzie obowiązkowy przejazd rowerzystów ulicami miasta, konkursy dla rowerzystów,
znakowanie dwuśladów, miasteczko ruchu drogowego
i dwa szczególnie warte
podkreślenia wydarzenia:
premierowy pokaz nowych
autobusów miejskich
- będzie można zajrzeć do
środka, usiąść w fotelach
i podpytać specjalistów
o techniczne nowinki,
a dla miłośników piłki nożnej
przygotowano pokaz
freestyle football
w wykonaniu mistrza
Świata Pawła Skóry.
Zapraszamy na Rynek
o godz. 10:00.
Z kolei w sobotę,
26 września, odbędzie
się doroczne Rodzinne
Święto Ziemniaka.
W tym roku bawimy się
aż w trzech miejscach:
na placu apelowym
Zespołu Szkół
PodstawowoGimnazjalnych
na Osiedlu
Piastowskim,
na boisku Szkoły Podstawowej nr 3
oraz przy Szkole Podstawowej nr 4.
Atrakcji będzie mnóstwo - pieczone ziemniaki, zabawne konkursy, pyszne jedzenie,
występy artystyczne, pokazy lokalnych gwiazd: Maxa Mazurka i grupy Lazy Rockers.
Będzie też zumba, kiermasze i wiele innych atrakcji.
Ziemniaczana fiesta potrwa w godzinach 10:00-15:00.
Na festyny zaprasza Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

8-9

Deszczowe
dożynki - ale
jest za co dziękować.

13

Pomoc dla
Anety Łazorko
- są już pieniądze
prawie na całe
leczenie!

Przypominamy, że przez
najbliższy rok mieszkańcy
Świebodzic mogą bezpłatnie
korzystać z sieci Wi-Fi.
Dostęp do internetu jest
możliwy w pobliżu ratusza.
Korzystanie z sieci nie
wymaga podawania danych.
Aby móc skorzystać
z dobrodziejstwa
darmowego Internetu należy
połączyć się z Allegro Wi-Fi.

2

ogłoszenia/komunikaty

piątek, 18 IX 2015

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wystawa o Krebsie
przeniesiona

IX Wieczór z muzyką

Z

apowiadana na 18 września wystawa poświęcona
Emilowi Krebsowi została przeniesiona na wiosnę
2016 oku.
Ma to związek z planowaną
wizytą wnuka genialnego poligloty, Pana Eckharda Hoffmanna, który miał się pojawić
na wystawie i uroczyście ją
otworzyć. Ponieważ jego małżonka właśnie nieszczęśliwie
złamała nogę, Państwo Hoffmannowie odwołali wszystkie
wyjazdy w tym roku.

G 25 września 2015 r./ pią-tek/, godz. 18:00

Sala w Klubie Seniora
ul. Żeromskiego 13/15,
58-160 Świebodzice
CENA BILETU: 20 PLN
Artysta wieczoru: LOS DESPERADOS

G 25 września 2015 r. zapraszamy na koncert jednego z najlepszych duetów gitarowych na świecie - LOS DESPERADOS.
Łódzki duet gitarowy tworzą Marcin Czarnecki i Piotr
Dębowski.
Uwagę świata gitary zwrócili na siebie wirtuozerią gry i wyczynami instrumentalnymi takimi, jak wykonywanie na jednej gitarze
na cztery ręce „Marsza tureckiego” W.A.Mozarta.
Koncertowali wręcz na całym świecie: we Francji (przez ponad
10 lat), w Niemczech, na Słowacji, Wyspach Kanaryjskich i USA.
Podczas swoich zagranicznych występów nie zapominali o Polsce.
Publiczność miała okazję usłyszeć duet gitarowy m.in. podczas II
Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego w Nowym Sączu,
Międzynarodowego Festiwalu „Ghitaralia 2000” w Przemyślu, II
Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze”
w Rewalu-Trzęsaczu w 2014 r.
LOS DESPERADOS mają na swoim koncie 3 wydania płytowe:
„Wielkie przeboje w wersji gitarowej”, „World Greatest Hits”,
„Inspiracje”.
Nie lada gratką podczas piątkowego wieczoru będzie zatem
możliwość usłyszenia i zobaczenia na żywo duetu LOS DESPERADOS.
Ponadto Melomanii będą mogli zakupić płyty Artystów.
Więcej informacji o duecie pod adresem:
http://www.facebook.com/agencjareklamowacaromedia.
Koncert objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Świebodzice.

- Bardzo nam zależy na wizycie potomka Emila Krebsa,
dlatego podjęliśmy decyzję
o przełożeniu wystawy na kwiecień-maj przyszłego roku - mówi Jolanta Styrna-Grossman, dyrektor SP 3.
Emil Krebs urodził się w naszym mieście ponad 140 lat
temu. Do dziś uważany jest za
największego poliglotę na świecie. Aż do śmierci zdołał opanować 68 języków, zarówno
w mowie, jak i w piśmie, a zajmował się ogółem ponad 100
językami.

PRACA DLA KIEROWCY C+E
wymagania:
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

Biuro Podróży „Travel & STYL”
Rynek 20 lok.6
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. +48 62 736 21 22; Fax. +48 62 591 10 50
mobil +48 509 359 855, +48 502 681 838
email biuro@travelistyl.plwww.travelistyl.pl

Oferty pracy Powiatowy Urząd Pracy
Filia w Świebodzicach

...tu zaczyna się podróż

I Grajewscy Sp.J. ul. Strzegomska 49 w Świebodzicach,
stanowiska: kierowca kat. C mile widziane C + E,
magazynier, kierownik hali sprzedaży, referent księgowy ds.
gospodarki magazynowej,
telefon kontaktowy: 602 292 032
I JUPI ul. Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach,
stanowisko: stolarz/pilarz, lakiernik
telefon kontaktowy: 74/665-55-65,
795-630-972, e-mail: biuro jupi.net.pl
I ATP M i M Safian s.c. ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach,
stanowisko: kontroler jakości,
telefon kontaktowy: 74/662 27 77, e-mail: biuro atpolska.com
I CAPRICORN ul. Ciernie 11 w Świebodzicach, stanowisko:
pracownik produkcji,
telefon kontaktowy: 74 854 05 16, e-mail: ewa.m capricorn.pl
I NIFCO POLAND Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 41-43 w Świdnicy,
stanowisko: pracownik produkcji,
telefon kontaktowy: 669 908 999
I „Śnieżka-Invest” ul. Sienkiewicza 36 w Świebodzicach,
stanowisko: pracownik transportu wewnętrznego,
telefon kontaktowy: 74/665 06 39,
e-mail: d.stanowicz sniezka-invest.pl
I Usługi Transportowe ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach,
stanowiska: magazynier,
telefon 781 850 435
I PHUP METAL-PLAST Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ciernie 157 b
w Świebodzicach, stanowisko: pracownik segregacji,
telefon kontaktowy: 74 666 58 01,
e-mail: rekrutacja metal-plast.pl.
I NIDA Sp. zo.o. ul. Kościuszki 1 b w Świebodzicach,
stanowisko: operator maszyn i urządzeń

7 DNIOWA IMPREZA TURYSTYCZNA DO NORWEGI
„NORWESKA PRZYGODA”
ŚWIADCZENIA:
G Przejazd autokarem
G Rejs promem na trasie Rostock - Gedser
G Rejs promem na trasie Trelleborg - Sassnitz
G 4 noclegi na terenie Skandynawii (w tym jeden
na terenie Szwecji) w hotelach ***/***+ w miejscach wybranych - głównie niezwykle atrakcyjnie położonych. Pokoje 2 osobowe z łazienkami.
G 4 śniadania w hotelach (w formie bufetu)
G 4 obiadokolacji w restauracjach hotelowych (w tym 1 w miejscu widokowym)
G przeprawa promowa przez fiord
G Postój przy jednym z najsłynniejszym wodospadów Norwegii.
G Przejazd 4 (z 18) najsłynniejszymi widokowymi trasami
Norwegii.
G Przejazd spektakularnym mostem nad odgałęzieniem Hardangerfjorden
G Przejazd spektakularnym mostem nad Iddefjorden
G Oprowadzenie wg w/w programu na terenie miasta Oslo oraz w w/w muzeach.
G Ubezpieczenie: KL- 20 tys., NNW- 5 TYS. PLN,
do 800 zł - bagaż
G Podatek VAT - Marża 23%
KONTAKT:
TERESA MAŁECKA, TEL. 512 203 216
teresamalecka@o2.pl
TERMIN: do ustalenia
PROGRAM

GIEŁDA PRACY
23.09.2015 r. godz. 10.00 dla Firmy ADECCO POLAND Sp.z o.o.
stanowiska: operator wózka widłowego, pracownik produkcji,
pracownik fizyczny, operator maszyn, miejsce wykonywania
pracy: Świebodzice
KONTAKT W SPRAWIE GIEŁDY U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8, TELEFON 74 854 05 77.

1 Dzień
godz. 18.30 - Świebodzice - Parking Lidl. Wyjazd
do granicy z Niemcami a następnie do Rostocku.
Zaokrętowanie na prom. Rejs (ok. 2h) na trasie Rostock - Gedser.
2 Dzień
W godzinach nocnych zejście na ląd w Gedser na duńskiej
wyspie Falster. Przejazd w kierunku słynnego mostu Oresund.
Przejazd przez terytorium Szwecji. Przejazd do Geteborga.

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

Zwiedzanie miasta. Przejazd w kierunku granicy z Norwegią, nocleg i obiadokolacja w hotelu na terenie Szwecji.
3 Dzień
- Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku granicy
z Norwegią. Przejazd spektakularnym mostem nad
Iddefjorden. Przejazd nad Oslofjorden w kierunku
Oslo a następnie w kierunku najwyższych partii Gór
Skandynawskich. obiadokolacja, nocleg.
4 Dzień
- Śniadanie w hotelu. Przejazd najwyżej położoną
ze słynnych widokowych tras Norwegii - Sognefjellet - z widokiem
na majestatyczne góry i lodowce. Następnie przejazd nad jedno
z odgałęzień Sognefjorden - najdłuższego fiordu Norwegii.
Przejazd do słynnej wioski Flåm.
5 Dzień
Śniadanie. Przejazd w kierunku jednego z najpiękniejszych fiordów Norwegii Hardanger. Przejazd
spektakularnym mostem nad Hardangerfjorden.
Wjazd spektakularną trasą na Hardangervidda.
Przejazd do Oslo. Zwiedzanie miasta. Nocleg.
6 Dzień
- Śniadanie. Czas na odpoczynek. Przejazd na słynny Półwysep Muzealny i zwiedzanie Muzeum Łodzi Wikingów,
Muzeum Fram oraz Muzeum Kon - Tiki. Przejazd do najnowszego
parku Oslo na Ekeberg. Spacer po parku z widokiem na
Oslofjorden. Powrót do centrum Oslo. Nocny przejazd przez Szwecję w kierunku Trelleborga.
7 Dzień
- Przyjazd do Trellegorga na terminal promowy.
Zaokrętowanie na prom. Wyjście w rejs do Sassnit
z (ok. 4h). Przejazd przez terytorium Niemiec w kierunku granicy z Polską. Przejazd w kierunku Świebodzic
CENA: 2300 ZŁ – MINIMUM 35 OSÓB
2275 zł - 37 osób
2090 zł - 40 osób

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

Autobusy, żłobekcoi pod
to,ziemią
ważny temat
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Rozmowa z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem

10 Ś

- Jest to przede wszystkim
z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, bo z listy inwestycja o istotnym znaczeniu
rezerwowej przeszliśmy na listę społecznym. Informacje od
główną. W tym miejscu chciał- mieszkańców o potrzebie zwiękbym też wspomnieć o budowie szenia miejsc w żłobku docierały
lotniska, finiszujemy z projek- do mnie już od dawna, zatem
tem i w zasadzie jedyny doku- była to jedna z priorytetowych
ment, który jeszcze wstrzymuje decyzji. Dodatkowo tak się docałą procedurę, to opinia z Re- brze złożyło, że na zadanie pozygionalnej Dyrekcji Ochrony Śro- skaliśmy dofinansowanie z Midowiska, na którą czekamy już nisterstwa Pracy i Spraw Społecznych. Nie było więc wątplidość długo.
G Koniec wakacji
wości, że takie miejsce musi
zdominował temat
powstać, prace w Publicznym
autobusów, które wreszcie
Przedszkolu nr 2 trwają od sierpmogliśmy zobaczyć. Jakie
nia a w grudniu pierwsze maluwyzwania czekają gminę
chy będą już mogły świętować
w związku z uruchomieniem
spotkanie z Mikołajem w nowłasnej komunikacji?
wym żłobku. Bardzo mnie cie- To zupełnie nowe zadanie, szy ta inwestycja, zresztą kwektóre niejako wraca po wielu stie związane z edukacją i najlatach przerwy i świadczenia młodszymi mieszkańcami miatych usług przez firmy zewnętrzne. Bardzo się cieszę, że miasto
znów będzie miało wpływ na
kształtowanie jakości i kosztów
Wykonanie budżetu
usług transportowych dla
swoich
mieszkańców
w I półroczu- garść liczb
i prowadzenie jak najbardziej przyjaznej pocji w całym budynku
G Dochody ogółem 46,06%,
lityki cenowej. Warto
i sali gimnastycznej.
dochody bieżące 51,90%
G Przed nami
pamiętać, że to zadabardzo duże
nie o rekordowo
G Wydatki ogółem 42,52%,
wyzwanie
wysokiej w historii
wydatki
bieżące
47,66%
- uruchomienie
miasta wartości - 4,2
środków
mln zł, z czego dofiWynik operacyjny budżetu stanowiący
dla Aglomeracji
nansowanie to 85%
różnicę pomiędzy dochodami
Wałbrzyskiej.
kosztów. No i powstai wydatkami bieżącymi jest wielkością Świebodzice mają
nie jeszcze kilka miejsc
pracy, bo kierowcy to
dodatnią i wynosi 3.248.571,91 zł , przygotowane liczne
projekty dotyczące
zatrudnieni na umowę
przy planowanej jego wartości
rewitalizacji,
o pracę mieszkańcy nasze1.196.841,- zł
termomodernizacji,
go miasta. Cieszę się, że nopomocy dla przedsiębiorstw.
woczesne autobusy miejskie
Czy ma Pan jakieś obawy,
wyjadą na ulice miasta już 1
jak to będzie wyglądało
stycznia 2016 roku.
G Wakacje to czas remontów
sta zawsze były mi szczególnie w praktyce? AW to zupełnie
w szkołach, od wielu lat
bliskie.
nowy twór, a pula środków
w gminie systematycznie
W tym miejscu muszę także zapowiadanych
wydaje się duże kwoty
wspomnieć o rozległych pracach dla Aglomeracji jest duża
na poprawę jakości bazy
w Szkole Podstawowej nr 4. - ok 750 mln zł.
oświatowej czy budowę
Zadanie, które wydawało się być
- Rzeczywiście, to jest duża
nowych obiektów. I w tym
standardowe - wymiana instala- kwota, ale i gigantyczna praca
roku pojawi się nowy obiekt,
cji elektrycznej - okazało się prowadzona w samorządach pod
czyli oddział żłobkowy.
potężną inwestycją, bo zamiast kątem przygotowania projektów,
To duże zadanie z punktu
etapowania zdecydowaliśmy się uściślenia szeregu dokumentów.
widzenia budżetu?
na wymianę wszystkich instala- To są bardzo złożone kwestie,

litrów

wiebodziccy
krwiodawcy znów
dali wyraz swojej
wielkoduszności. Podczas
zbiórki, która odbyła się w sali
Miejskiego Domu Kultury, we wtorek
8 września, udział wzięło 26 osób,
z czego aż 21 zostało zakwalifikowanych
do oddania krwi. Udało się zebrać 10 litrów
bezcennego leku. To ważne, zwłaszcza,
że po okresie wakacji, kiedy to statystycznie częściej
dochodzi do nieszczęśliwych wypadków,
zapotrzebowanie na krew wzrasta. Aktywność
świebodzickiego środowiska krwiodawców doceniona została
przez Teresę Kamińską, kierownik ds. promocji krwiodawstwa
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu.
- Świebodzice należą do czołówki miast, w których mieszkańcy najchętniej angażują się w akcję poboru. Największa w tym zasługa dawców, którzy czują potrzebę pomocy, ale zbiórki nie odbywałyby się
z taką skutecznością, gdyby nie bardzo dobra współpraca z samorządem
- powiedziała Teresa Kamińska.
Zgodnie z przyjętą tradycją, również i tej zbiórce towarzyszyło losowanie nagrody niespodzianki, ufundowanej przez jednego ze świebodzickich przed-siębiorców. Tym razem prezent - drukarkę - dla wylosowanego krwiodawcy zasponsorował pan Adam Jennings z firmy
Famalen. Szczęśliwą posiadaczką tego sprzętu została pani Dagmara
Szot. Zbiórkę osłodziła również Śnieżka-Invest, przekazująca
cukierki dla krwiodawców.
Następna zbiórka już 15 paź-dziernika. Wszystkich
chętnych do niesienia pomocy zapraszamy już dziś.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

G Panie burmistrzu, mamy
podsumowanie z wykonania
budżetu za I półrocze 2015
roku. Dla mieszkańców
budżet to przede wszystkim
inwestycje, jakie
najważniejsze zadania,
które zostały zrealizowane
w ciągu pierwszych sześciu
miesięcy tego roku,
wymieniłby Pan
w pierwszej kolejności?
Bogdan Kożuchowicz: - Zacznę od nadal bardzo ważnego zadania czyli kolejnego etapu kanalizacji miasta. Mam na myśli duży
projekt zrealizowany przy udziale środków zewnętrznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz sporym wkładzie własnym gmi-ny czyli budowie
sieci wodno-kanalizacyjnej na
ulicach: Łącznej, Ofiar Oświęcimskich, Sikorskiego, Mikulicza i Jeleniogórskiej. To naprawdę duże przedsięwzięcie, a biorąc pod uwagę kolejne odcinki,
realizowane np. na Cierniach
czy ul. Chmielnej, dają potężną,
wielomilionową inwestycję. Nie
widzimy tego na co dzień, bo
przecież całość znajduje się pod
ziemią, dlatego tym bardziej
trzeba o tym przypominać.
G Co wydarzyło się w sferze
„drogowej”?
- Tu też sporo się działo, ale
pewnie idąc codziennie do szkoły czy pracy już nie zauważamy,
że jest gdzieś kawałek nowego
chodnika czy odcinek drogi. Tu
koniecznie chciałbym jednak
wymienić wykonanie niemal całego kwartału w obrębie budynków Osiedle Sudeckie 1 i 2,
powstaje także drugi etap ulicy
Strefowej, kompletnie niezauważalny dla przeciętnego mieszkańca, bo to droga do zakładów
w Podstrefie Świebodzice czyli
na obrzeżach miasta. Drugi odcinek prowadzi do ul. Lotniczej.
A to bardzo duże zadanie, kosztujące budżet ponad 2 mln zł.
Niewykluczone, że uda się na
nie pozyskać dofinansowanie

zwłaszcza, że nasza gmina chce
się ubiegać o środki na inwestycje w bardzo wielu obszarach
- takich jak m. in. zintegrowana
komunikacja, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gospodarka wodno-ściekowa, rozwój
przedsiębiorczości, edukacja.
Wszyscy czekamy na ogłoszenie
pierwszych naborów bo mija już
drugi rok nowej perspektywy
finansowej (2014-2020), tymczasem nabory jeszcze się nie
rozpoczęły. Jednak gdy to ruszy
- czeka nas kolejny etap ciężkiej
pracy. Stąd między innymi podjąłem decyzję o powołaniu zastępcy, by móc należycie nadzorować sprawy związane z aplikowaniem o środki dla Gminy
Świebodzice.
G Panie burmistrzu, wiemy,
że wkrótce rozpocznie się
remont budynku urzędu przy
ul. Żeromskiego, będą zmiany
jeśli chodzi o załatwianie
spraw w urzędzie. Co i kiedy
nas czeka?

3

- Przystępujemy do remontu
budynku urzędu przy ul. Żeromskiego, to zadanie było przez
wiele lat odkładane ale już czas,
by zadbać o godne warunki
zarówno pracy urzędników jak
i osób, odwiedzających urząd.
Remont wiąże się z przeniesieniem poszczególnych wydziałów a co za tym idzie - pewnymi
niedogodnościami dla mieszkańców, za co z góry serdecznie
przepraszam. Wydziały zmienią
swoją lokalizację, o szczegółach
tych zmian poinformuję mieszkańców w najbliższym czasie,
także za pośrednictwem Gazety
Świebodzickiej. Proszę jednak
już dziś o wyrozumiałość i życzliwość, bo ten remont jest także
po to, by Państwu było dogodniej zrealizować swoje potrzeby.
G Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Jak ugryźć miliony z Unii?
4
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Przedsiębiorcy chcą korzystać z funduszy unijnych, ale gubią się w gąszczu przepisów i szumie informacyjnym

W

głaby częściej patrolować, zwłaszcza wieczorem, centrum miasta,
np. nieoznakowanym samochodem. Kilka dotkliwych mandatów mogłoby ostudzić zapały
piratów drogowych.

Podczas trzygodzinnego spotkania przedsiębiorcy mogli także
zadawać pytania i porozmawiać indywidualnie z ekspertem

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zachęcał do maksymalnego
wykorzystania warsztatów. - Mam, nadzieję, że ich efektem będą
udane projekty i pieniądze dla Państwa firm
w Wałbrzychu, ul. Słowackiego
23a, II piętro.
Przedsiębiorcy przyznali, że
takie spotkania są bardzo potrzebne.
- Cieszę się, że burmistrz zorganizował to spotkanie, bo do
nas, przedsiębiorców, dzwoni
mnóstwo firm oferujących różne
usługi doradcze, niestety często
spotykamy się z nieuczciwymi
praktykami, sama tego doświadczyłam i przestałam odbierać
tego typu telefony - mówi pani
Grażyna Gajda, właścicielka
sklepu Gazela. - Spotkanie w Ratuszu jest dla mnie gwarancją, że
mamy do czynienia z profesjonalną i uczciwą firmą. Dowiedziałam się tu o możliwości skorzystania z różnego rodzaju
pożyczek i jestem tym zainteresowana.
Na spotkaniu głos zabrała
także Marzena Korona-Kruk,
kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych przypominając
przedsiębiorcom o możliwości
korzystania z dofinansowań
w ramach funduszy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- W następnym roku wystartują konkursy na gospodarkę
niskoemisyjną - to dotyczy termomodernizacji, m.in. wymiany
pieców, okien, ale także instalowania ogniw fotowoltanicznych.
Dla gminy Świebodzice w ramach limitu w Aglomeracji Wał-

2. Do pozytywnych skutków
należą m. in.:

- niewielki koszt montażu
takiego urządzenia i łatwość
w jego montażu - zwłaszcza
w przypadku progów listwowych,
- zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, którego część
w przypadku montażu progów
może przenieść się na drogi rów-

brzyskiej przewidziano na ten
program 5,2 mln zł, warto sięgnąć po te pieniądze, ale jest
warunek. Państwa projekt musi
zostać wpisany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który
będzie załącznikiem do wniosku
o przyznanie środków. Mamy
czas jeszcze do października,
jeśli ktoś z Państwa chciałby

Programy operacyjne
w ramach nowej perspektywy

2014-2020

Najważniejsze założenia:
innowacyjne produkty
współpraca nauki i biznesu
inteligentne specjalizacje
sieci kooperacji
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Nie będzie progów w centrum
Wyjaśnienia przygotowane
przez Wydział IT

- miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych,
w szczególności w rejonach szkół,
przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc szczególnie uczęszczanych przed dzieci,

W trakcie analizy uwzględniono kwestie dotyczące możliwości montażu progów spowalniających w danym miejscu na
drodze, a także pozytywnych jak
i negatywnych skutków ich funkcjonowania.
1. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kopernika, Żeromskiego,
Prusa ukończona w grudniu
2013 r. w ramach „Rewitalizacji
Starego Miasta - etap II” dofinansowana była ze środków zewnętrznych i wymaga zachowania trwałości projektu w okresie
5 lat a zatem nie może podlegać
żadnym zasadniczym zmianom
pod groźbą zwrotu części dotacji.

W centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h,
w Rynku mamy ruch okrężny, co w naturalny sposób powinno
spowalniać ruch

FOT. ARCHIWUM

racamy do interpelacji,
zgłoszonej na ostatniej
sesji przez Wiceprzewodniczącego RM Jana Klepca. Powołując się na pismo podpisane przez ponad setkę mieszkańców radny wniósł o zamontowanie progów spowalniających na ulicach prowadzących
do Rynku czyli:
Sienkiewicza, Kopernika, Żeromskiego, Prusa.
Mieszkańcy, którzy za pośrednictwem radnego proszą o progi
argumentują to kwestiami bezpieczeństwa.
Kierowcy przejeżdżający przez
Centrum jadą za szybko, stwarzając zagrożenie dla innych
uczestników ruchu oraz pieszych.
Jest już odpowiedź ze strony
Wydziału Infrastruktury technicznej, który przeanalizował
temat. Poniżej jej najważniejsze
założenia. Mówiąc króbko - z wielu względów nie będzie to możliwe. Jest tu natomiast pole do
działania dla policji, która mo-

wpisać swój projekt do PGN,
zapraszam do kontaktu z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych (74/666 95 32).
W spotkaniu wzięło udział
kilkunastu przedsiębiorców ze
Świebodzic.
Organizatorem był Wydział
Promocji UM.
I

Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Polska Cyfrowa
Program Wiedza i Edukacja
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Regionalne Programy Operacyjne

Tu przedsiębiorcy mogą znaleźć duże wsparcie

Int

darka Cyfrowa (w poprzedniej
perspektywie był to Kapitał
Ludzki) - ponad 11 mld euro.
- Pierwsze nabory wniosków
już są ogłaszane, na razie w programach regionalnych, m. in. na
rozwój przedsiębiorczości i na
rozpoczęcie działalności - wyjaśniał Grzegorz Szafrański. Wskazywał także na fakt, iż spora pula
funduszy przeznaczona jest dla
tych podmiotów, które zajmują
się eksportem.
Ekspert z firmy doradczej
podpowiadał przedsiębiorcom,
gdzie szukać informacji na
temat funduszy i które instytucje mogą udzielić rzetelnych
i wiarygodnych danych. Dobrym źródłem wiedzy o funduszach jest portal
www.funduszeeuropejskie.
gov.pl
- to rządowy portal, w którym
umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące funduszy.
Sporo informacji można także
znaleźć na portalach społecznościowych, newsletterach poświęconych tej problematyce
czy na spotkaniach informacyjnych - chociażby takich, jakie
zorganizował samorząd Świebodzic.
Instytucje, które mogą dostarczyć przydatnych informacji, to
m. in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), czy na Dolnym
Śląsku Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca (DIP) lub Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR). Te dwie
instytucje będą się zajmować
Regionalnym Programem Operacyjnym. Dla mieszkańców naszej gminy przydatnym źródłem
wiedzy o funduszach jest także
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)

w
ój

N

asza firma zrealizowała już siedem projektów, dzięki jednemu
z nich zakupiliśmy
maszynę za 5 mln zł, jedyną taką
w Polsce. Środki unijne są dostępne i trzeba z nich korzystać,
a takie spotkania informacyjne
bardzo się przydają - mówi
Sebastian Pawłowski z firmy
Promont, który był jednym
z uczestników spotkania w ratuszu, poświęconego właśnie środkom unijnym.
Nowa perspektywa funduszy
europejskich na lata 2014-2020,
rodzaje programów, z których
można korzystać, źródła informacji o projektach - te i inne
kwestie były przedmiotem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
we wtorek, 15 września. Na zaproszenie Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza firma
doradcza InServices przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące możliwości skorzystania
z dotacji, przede wszystkim dla
sektora przedsiębiorstw.
Spotkanie otworzyli burmistrz
Bogdan Kożuchowicz wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kwadransem.
Burmistrz życzył uczestnikom,
aby wiedza, którą uzyskają podczas warsztatów, przydała się
w realnym pozyskaniu funduszy.
A jest po co sięgać, według
przedstawionych przez Grzegorza Szafrańskiego z InServices
danych, za pośrednictwem programów ogólnokrajowych i regionalnych do wykorzystania
będzie blisko 80 mld euro - najwięcej w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (32
mld euro), a także w Programie
Infrastruktura i Środowisko
(27,41 mld euro) czy Programie
Inteligentny Rozwój i Gospo-

Przykładowe typy projektów:
wsparcie współpracy binzes-jednostki badawcze
wdrażanie innowacyjnych technologii
specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowo-badawczej

Najbliższe konkursy:
wsparcie inwestycji w infrastrukturę - termin składania
wniosków 1.09-30.10.2015
badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa - termin składania wniosków
do 31.12.2015 r.

noległe, np. drogi o wyższej
kategorii, oraz prawie całkowite
wyeliminowanie ruchu tranzytowego z drogi
3. Do negatywnych skutków
możemy zaliczyć:
- zwiększenie hałasu i drgań
w okolicy - szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się
w bliskości zamontowanego
progu,
- ponadnormatywna emisja
spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
- zagrożenie dla rowerzystów
którzy przekraczają próg oraz
innych kierujących pojazdami
jednośladowymi,
- konieczność zwalniania
pojazdów uprzywilejowanychpogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji,
- negatywne oddziaływanie na
konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodzesieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,

- utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni
i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu,
- utrudnienia w prawidłowym
odwodnieniu drogi,
Przy ocenie zasadności montażu progów należy także wziąć
pod uwagę, iż ze względu na
moc obecnych pojazdów próg
pozwala zdyscyplinować nieprzepisowych kierowców tylko
w odległości kilkudziesięciu metrów. Taka odległość jest wystarczająca aby przeciętnym pojazdem o mocy 100 KM osiągnąć
prędkość ok. 50 km/h.
Biorąc powyższe pod uwagę
należy stwierdzić, że w obecnej
sytuacji montaż progów spowalniających w rejonie ulic Sienkiewicza, Kopernika, Żeromskiego,
Prusa niejest wskazany.
Dla bezpieczeństwa w ruchu
drogowym należy wzmóc egzekwowanie przez służby porządkowe przestrzegania ograniczenia ruchu w strefie ograniczonej
prędkości do 30km/h.

„Relaksowe” dożynki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Teresa Małecka, Piotr Krzyśpiak, proboszcz parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu ks. Andrzej
Białek oraz Ilona Szczygielska
- kierownik Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej.
- Korzystając z możliwości
spotkania z Państwem przy dorocznym spotkaniu określanym
jako działkowe dożynki, pragnę
złożyć całej społeczności działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Relaks” gratulacje za
wytrwałą pracę na rzecz pielęgnacji waszych ogrodów oraz

aktywną postawę i opiekę nad
środowiskiem naturalnym - mówił wiceburmistrz Krystian Wołoszyn.
Działkowe dożynki - mające
w naszym mieście długą i pieczołowicie kultywowaną tradycję - były okazją nie tylko do
wspólnego spotkania i zabawy,
ale również wręczenia odznaczeń dla osób, których ogródki
są najlepiej utrzymane i najbar-

dziej wypielęgnowane. Odznaczeni, dla najaktywniejszych
działkowców wręczył Eugeniusz Kowalec - prezes ROD
„Relaks”. To jednak nie jedyne
prezenty, które odebrali tego
dnia miłośnicy ogródków. Okazały tort z okazji ich cyklicznego
święta podarował im burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, a zespół
Akord uświetnił spotkanie występem artystycznym.
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miłej, rodzinnej atmosferze, przy pięknej pogodzie, w towarzystwie przyjaciół - tak w sobotę, 5 września,
swoje doroczne święto plonów
obchodzili działkowcy zrzeszeni
w struktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”.
W spotkaniu wziął udział Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza Miasta.
Doroczne dożynki było okazją do spotkań. Poza licznie
zgromadzonymi działkowcami,
siedzibę ROD „Relaks” odwiedzili również radni miejscy:

wieści z miasta

W

rzesień to miesiąc dożynek, także tych działkowych. Swoje święto

plonów 12 września uczcili posiadacze ogródków, zrzeszeni
w Rodzinnych Ogrodach Dział-

kowycb „Stokrotka”.
Uroczystość, podczas której
działkowcy ze „Stokrotki” podsumowali kolejny rok działalności oraz sukcesy i radości, jakie
daje uprawianie i pielęgnowanie
ogrodów, odbyła się w świetlicy
ROD „Stokrotka” przy ul. 3 Maja. Wspólnie z działkowcami
świętowali: Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn,
radna Teresa Małecka, kierownik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Ilona Szczygielska, członek

Okręgowego Zarządu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju oraz Eugeniusz Kawalec - prezes ROD
„Relaks”.
Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło prezentów
- prezes ROD „Stokrotka” Edmund Sołowij odebrał z rąk
wiceburmistrza Krystiana Wołoszyna okazały tort, były też życzenia, gratulacje i smaczny poczęstunek. O wrażenia artystyczne zadbał nasz świebodzicki zespół Akord oraz zespół Jaworzynianie.
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W „Stokrotce” też było co świętować
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Pomagając innym,
pomagamy sobie
wydarzenia
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Ryszard Stochła

Społeczność Klubu Abstynenta Odnowa w Świebodzicach świętowała 7. rocznicę
powstania placówki.

W

uroczystościach
wzięli udział: Zastępca Burmistrza
Miasta Świebodzice Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jan Klepiec, Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska, Przewodnicząca
MKRPA Aldona Górska, Prezes Stowarzyszenia „Odnowa”
Roman Kozak, członkowie zarządu stowarzyszenia oraz były
gospodarz Klubu - Bolesław
Nowak i aktualny Roman Antonowicz. Byli też najważniejsi
ludzie - klubowicze - od całkiem
maleńkich do całkiem dojrzałych.
Było oficjalnie (podziękowania dla władz miasta) i na luzie
(bez barier urzędnik-mieszkaniec). Było słodko za sprawą
wspaniałych wypieków. Spędziliśmy wspólnie czas na wspo-

mnieniach i pogaduchach
o wszystkim.
Placówka przez pierwsze trzy
lata swoją siedzibę miała na
Osiedlu Sudeckim. Po otwarciu
Centrum Rehabilitacji Społecznej na ul. Parkowej 4 Klub przeniesiono. Od tej pory zajmujemy
poddasze zabytkowej willi. Klubem zarządza Stowarzyszenie
„Odnowa” z Wałbrzycha.
Stowarzyszenie „Odnowa”
dziękuje Bolesławowi Nowakowi z Wałbrzycha, który przez
6 lat sprawował pieczę nad
Klubem. Od 2015 r. gospodarzem Klubu został Roman Antonowicz ze Świebodzic. Pomimo, że stowarzyszenie powstało w Wałbrzychu na dzień
dzisiejszy trzech z pięciu członków zarządu jest mieszkańcami
Świebodzic (w tym prezes).
Zobowiązuje to do należytej troski o wykonywanie celów tej
organizacji, a to się wiąże z pomocą dla lokalnej społeczności.
Klub Abstynenta prowadzi
szeroko zakrojone działania od
profilaktyki uzależnień (posiada
przeszkolone kadry), poprzez
wsparcie dla wspólnot anonimo-

wych alkoholików i anonimowych narkomanów do organizowania różnorodnych forma spędzania wolnego czasu. Osoby
ceniące trzeźwe życie mają znakomite miejsce do bezpiecznego
spędzania swojego czasu bez
środków zmieniających świadomość (alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, leków) wśród życzliwych ludzi.
Dziesiątki ludzi, którzy korzystają z oferty Klubu są najlepszym uzasadnieniem dla celowości istnienia takich placówek.
Warto wspomnieć, że w momencie powstania Klubu, pow-
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stała Wspólnota Anonimowych
Alkoholików „Sudecka”. Wspólnota AA „Sudecka” trzy dni
wcześniej zorganizowała uroczysty, rocznicowy miting.
Hasło: „Zaparkuj na Parkowej” jest aktualnym zaproszeniem dla kolejnych osób szukających pomocy. Jako stowarzyszenie „Odnowa” robimy to skutecznie od 15 lat, a dla mieszkańców Świebodzic od 7 lat i nie
zamierzamy poprzestawać. Pomagając innym, pomagamy sobie.
I

FOT. KLUB ODNOWA
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Szukał skarbów, znalazł śmierć
O

kradanie grobów to jeden z najobrzydliwszych procederów.
A jednak trzej złodzieje postanowili poszukać kosztowności w grobowcu rodziny Kramsta na naszym cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej. Zamiast upragnionego bogactwa jeden z nich znalazł
tam śmierć.
Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8
września na terenie nekropolii przy
ulicy Wałbrzyskiej. W trakcie wychodzenia z grobowca przez świetlik, 35letni mężczyzna spadł z wysokości
około ośmiu metrów i uderzył głową
o metalową kratę. Zginął na miejscu.
Sytuacja była dość kuriozalna - o tragedii zaalarmowali policję dwaj mężczyźni, którzy poformowali funkcjonariuszy, że ich kolega spadł na dno grobowca. Była godzina 3, w nocy. Co cala
trójka tam robiła?
Ano, postanowiła zabawić się w eksploratorów. Za cel wybrała sobie zabytkowy grobowiec rodziny von Kramsta
- bogatych przemysłowców, żyjących
w naszym mieście w XIX wieku.
Mężczyźni byli wyposażeni w łomy,
krótkofalówki i liny - nie ma więc wąt-

pliwości, że nie przyszli w nocy na
cmentarz, by się pomodlić.
Do grobowca weszli przez świetlik
na dachu. Główne wejście jest od lat
zamurowane, zresztą właśnie z powodu
złodziei, odwiedzających to miejsce
i szukających tu kosztowności. A tych
dawno tu nie ma, grobowiec został przetrząśnięty w latach powojennych. Zresztą, raczej nic cennego nie zawierał.
- Kilka lat temu było włamanie do
grobowca, a poza tym Niemcy nawet
gdy kończyła się wojna, w 45 r. raczej
nie chowali cennych przedmiotów
w grobowcach - kręci głową Marek
Mikołajczak, Prezes Towarzystwa
Miłośników Świebodzic. Dla niego
zagadkowe jeśli chodzi o grobowiec,
jest co innego - według materiałów
historycznych w grobowcu miały się
znajdować trzy trumny. Podobno jest
ich tam więcej. Do kogo należały i skąd
się w grobowcu wzięły? Istnieje hipoteza, że mogły zostać przywiezione z
mauzoleum w Książu. Ale to tylko
hipoteza.
Wracając jednak do rabusiów - weszli
do wnętrza kaplicy przez świetlik, użyli

także drabinki sznurowej, Gdy spenetrowali wnętrze budowli i zobaczyli, że
prócz trumien nic tam nie ma, rozpoczęli ewakuację. Wtedy jeden z nich
zachwiał się i spadł, uderzając głową
w metalową kratę, przykrywająca podziemne katakumby. Mężczyzna zginął
na miejscu. Wówczas przerażeni kompani uciekli z miejsca zdarzenia. Nie
zawiadomili pogotowia ani służb. Jednak po chwili chyba ruszyło ich sumienie i zgłosili się na komisariat.
Złodzieje to mieszkańcy lubuskiego
oraz 32-letni właściciel pensjonatu (!)
z Karpacza.
- Dwójce z nich postawiono trzy zarzuty: zbezczeszczenia miejsca pochówku, usiłowania ograbienia oraz
nieudzielenia pomocy. Czyny zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
- mówi podinspektor Robert Brożyna,
zastępca komendanta świebodzickiej
jednostki.
Nie ma wątpliwości, że grupa trudniła się eksplorowaniem niedostępnych
miejsc i szukaniem skarbów. Mężczyźni

FOT. ARCHIWUM UM

Znów okradziono i zbezczeszczono grobowiec rodziny von Kramsta

Grobowiec nie skrywa żadnych kosztowności ani skarbów, to miejsce
ostatecznego spoczynku ludzi. Szkoda, że dla niektórych to nie ma żadnego
znaczenia
mieli do tego sprzęt, przyznali także, że
otrzymali informację, jakoby w grobowcu znajdowały się kosztowności.
Grobowiec od 2007 roku jest wpisany na listę zabytków tzw. architektury

sepulkralnej czyli związanej z nekropoliami i kultem zmarłych. Miasto przygotowuje się do remontu obiektu.
I

Narodowe Czytanie „Lalki”
wydarzenia
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Pamięci Jerzego Kamasa i Małgorzaty Braunek

Z

„Ta nowoczesna, europejska
powieść z jednej strony ukazuje
polską waleczność, nasz romantyzm, patriotyzm, z drugiejcodzienne, pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności. (...) Stanisław Wokulski,
Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka,
Julian Ochocki tworzą galerię
niezapomnianych bohaterów
(...). Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy
mają nam coś ważnego do
powiedzenia o sobie, o czasach,
w których przyszło im żyć, ale
i o nas samych- współczesnych
Polakach.” - tak tegoroczny wybór argumentował Bronisław
Komorowski.
„Lalka” to dla wielu nie tylko
znakomita powieść z II połowy
XIX w., ale również wspaniały
serial nakręcony na podstawie
książki z wybitnymi kreacjami
aktorskimi Jerzego Kamasa
i Małgorzaty Braunek. I właśnie
tym dwóm osobom poświęcone

było Narodowe Czytanie w świebodzickiej bibliotece. Stało się
tak dlatego, że w ubiegłym roku
23.06 zmarła odtwórczyni roli
Izabeli Łęckiej, Małgorzata Brau-

FOT. ANNA SĘDZIAK

ainicjowane w 2012 r.
przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie 5 września 2015 r. miało
odsłonę już po raz czwarty. Po
Adamie Mickiewiczu, Aleksandrze Fredrze, Henryku Sienkiewiczu nadszedł czas na „Lalkę”
Bolesława Prusa.

nek, a 23.08.15 r. Jerzy Kamas
vel Stanisław Wokulski. W czasie czytania wyeksponowane
zostały wątki powieści, które
opisywały te postaci.
Narodowe Czytanie rozpoczęła dyrektor instytucji Małgorzata Grudzińska listem prezydenta RP przysłanym na tę
okoliczność. W NC udział wzięli: Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, dyrektor
MBP Małgorzata Grudzińska,
radna Teresa Małecka, nauczycielka Publicznego Gimnazjum
nr 2 z oddziałami integracyjnymi
Małgorzata Chojda-Ozga, czytelnicy: m.in. Janina Lis, Anna
Ozgowicz, Róża Stolarczyk,
Aleksandra Mielczarek i pracownicy MBP Agnieszka Konieczna i Beata Wiciak. Znakomitą scenkę z pociągu, kiedy

Konny tramwaj to jest to!
- świebodzicki rynek i książańską stadninę połączył niecodzienny pojazd - tramwaj konny.
Trasa przejazdu przebiegała
spod ratusza, przez ulicę Wałbrzyską, Bramę Lwów i dalej
przez „Trakt Książański” do
Stada Ogierów Książ, gdzie podróżujący mogli liczyć na przysta-

14:00 i 16:00. Rozpiętość czasowa kursów sprawiła, że z atrakcji
mogło skorzystać wielu mieszkańców, którzy zapragnęli odbyć
malowniczą wycieczkę po meandrującym szlaku, a tych
w minioną sobotę i niedzielę nie
brakowało, w związku z czym
tramwaj cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
- To świetny pomysł, zwłaszcza dla osób z dziećmi. Książ
jest jednak trochę oddalony od
miasta, a taki spacer czasem
może zmęczyć. Uruchomienie
tramwaju to idealne rozwiązanie
dla osób, które nie mogą dotrzeć
do zamku o własnych siłach,
a chciałyby spędzić czas w tym
magicznym miejscu - mówiła
pani Anna, która tramwajem
jechała wraz z dwójką dzieci.
Premierowe kursy tramwaju
były zapowiedzią cyklicznej
akcji połączenia świebodzickiego rynku z Książem, która planowana jest na rok 2016.

nek i darmowe zwiedzanie stadniny wraz z przylegającym kompleksem stajni i ujeżdżalni, co
stanowiło dodatkową atrakcję
weekendowej akcji.
Zaprzęgnięty w dwa rumaki
powóz kursował na linii ze
Świebodzic do Książa o czterech
porach - godz. 10:00, 12:00,

W PRZYSZŁYM ROKU
PRZEJAŻDŻKI TRAMWAJEM
BĘDĘ MOŻLIWE - JEŚLI POGODA DOPISZE
- JUŻ OD MAJA

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI

D

wa dni, osiem kursów,
nieprzebrane ilości pozytywnych wrażeń i tyle
samo uśmiechów - takim bilansem zamknęła się premierowa
akcja Gminy Świebodzice i Stada Ogierów Książ, w ramach
której w ciepły, wrześniowy
weekend - 12 i 13 września

PRZEJAŻDŻKA
TAKIM POJAZDEM
TO WIELKA FRAJDA,
ZWŁASZCZA
DLA NAJMŁODSZYCH

to Wokulski odkrywa zdradę
Izabeli Łęckiej przygotowali
uczniowie PZSI w Świebodzicach: Aleksandra Kołakowska,
Malwina Stopyra, Klaudia Wysoczańska, Łukasz Wacławek
i Damian Wach pod okiem
nauczycielek Jolanty Bieniasz
i Agnieszki Różyckiej.
Dzięki zaangażowaniu wielu
osób i chętnemu udziałowi przybyłych gości udało się znakomicie odtworzyć klimat minionej
epoki. Przepiękne lalki z kolekcji pani Marii Palichleb przypominały o XIX- wiecznych czasach i pretekście do napisania
powieści przez Bolesława Prusa.
Tego dnia w bibliotece można
było zobaczyć postaci Izabeli
Łęckiej, Stanisława Wokulskiego, Kazimierza Starskiego czy
baronowej Krzeszowskiej.

7

Po zakończonym czytaniu
oraz typowaniu powieść na NC
w roku przyszłym („Nad Niemnem”, Chłopi”, „Przedwiośnie”,
„Noce i dnie”) dyrektor placówki Małgorzata Grudzińska zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez pracowników biblioteki- ze specjalną limonadą Wokulskiego oraz
przepysznym ciastem upieczonym przez czytelniczkę naszej
biblioteki Krystynę Salwowską.
Wszystkim zaangażowanym
osobom, które sprawiły, że Narodowe Czytanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świebodzicach miało niezwykle klimatyczny i niezapomniany charakter serdecznie dziękujemy.
Beata Wiciak
MBP w Świebodzicach

Po drodze można było podziwiać uroki Traktu Książańskiego,
ale także i Świebodzic

W deszczu, ale z radością
8

Święto Plonów, 2015
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W

deszczowej i chłodnej aurze
oraz podniosłej atmosferze
rolniczego święta przebiegały tegoroczne Dożynki
Gminne, podczas których mieszkańcy
Cierni złożyli dziękczynienie za zabrane
plony. Choć niesprzyjające warunki

atmosferyczne utrudniły świętowanie,
w niedzielę, 6 września, najważniejsi byli
rolnicy.
Obchody tegorocznego Święta Plonów
już tradycyjnie rozpoczęła uroczysta
polowa msza święta, koncelebrowana
przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej

Królowej Polski ks. Witolda Wojewódkę, dziekana dekanatu świebodzickiego
ks. Jana Gargasewicza oraz ks. Daniela
Szymanika - proboszcza parafii pw. św.
Brata Alberta Chmielowskiego. Podczas
homilii, którą wygłosił ks. Janusz Krzeszowiec, do zebranych skierowane zosta-

Uroczystości święta plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna

ły słowa o szczególnym umiłowaniu
ziemi, która karmi i daje życie.
W nabożeństwie uczestniczyli również
zaproszeni przez tegorocznych starostów
- Iwonę Moskwę oraz Dariusza Wysoczańskiego, goście reprezentujący władzę centralną oraz samorządową: posłan-

ka na Sejm RP Anna Zalewska, Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz wraz z małżonką, Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn, Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan
Klepiec oraz Zdzisław Pantal, radni
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miejscy: Teresa Małecka, Jerzy Kirklo,
Lesław Podhalicz i Tomasz Czekaj,
a także reprezentujący Radę Powiatu
Violetta Chorąży i Piotr Zalewski.
Gośćmi dożynek byli także szefowie
najważniejszych służb mundurowych:
nadkomisarz Piotr Galicki, Komendant

Komisariatu Policji, Łukasz Gil, Komendant Straży Miejskiej oraz mł. bryg.
Bogdan Najdek, Dowódca JRG
Powiatowej Straży Pożarnej w Świebodzicach.
- Stojąc na tym ołtarzu, jako starości
tegorocznego Święta Plonów, dziękujemy

w imieniu całej społeczności rolniczej
Cierni za to, co zdołaliśmy zebrać pomimo różnych przeciwieństw. Rzadko też
zdarza się taki rok, w którym pogoda
w pełni sprzyjałaby rolnikom. Nie inaczej
było i tym razem - mówiła do zebranych
starościna dożynek Iwona Moskwa.

Na ołtarzu polowym nie zabrakło płodów rolnych oraz dekoracji. Imponujący
rozmiarami oraz misterią wykonania wieniec, dopełniały kłosy zbóż, warzywa,
owoce oraz tradycyjne bochny chleba,
których fragmentami łamali się zebrani
goście. Uroczystość uświetnił występ

zespołu folklorystycznego „Kostrzanie”,
który zaprezentował na scenie zwyczaje
i obrzędy dożynkowe.

Wśród zaproszonych gości m. in. byli Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz - także w roli
współgospodarza, posłanka na Sejm RP Anna Zalewska, miejscy urzędnicy, radni, szefowie policji,
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

Dożynkowy ołtarz jak zwykle wyglądał pięknie i bogato

Bochny chleba, upieczone z mąki
z tegorocznych zbiorów, przynieśli
i złożyli na ołtarzu starostowie
dożynek: Iwona Moskwa i Dariusz
Wysoczański

Aleje Lipowe sprzed ponad wieku

Tak upragniony przez rolników deszcz przyszedł akurat w dniu dożynek - trochę późno...
Wieńce dożynkowe
imponowały misterią
wykonania, kształtami,
precyzją i estetyką

Tę ciekawą pocztówkę otrzymaliśmy do publikacji dzięki uprzejmości Pana Marka
Mikołajczaka, szefa Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Przedstawia Aleje Lipowe
z początku XX wieku - kartka została wysłana w 1909 roku.

Gratulacje dla autorów dożynkowych ozdób - były naprawdę piękne!

Zdjęcie przedstawia budynek, w którym dziś są mieszkania komunalne, a dawniej
mieściło się pogotowie. Zabytkowa kamienica została poddana rewitalizacji kilka lat
temu.
W roku, w którym widokówka została wysłana, w budynku mieściła się Szkoła
dla Dziewcząt (szkoły dla dziewcząt w wieku od 14 do16. roku życia tzw. Volkshochschule
funkcjonowały na terenie całych Niemiec). Mamy też informację o Centralnym Banku,
który znajdował się obok - dziś mieści się tu także bank, BZ WBK, i oczywiście nazwę
ulicy - FriedrichStrasse. Pozdrowienia wysłali Walter, Herbert i Gunter Keil.
Jest jeszcze tajemniczy dopisek i krzyżyk umieszczony na drzewie przy jednym
z budynków - jak można domniemywać, to miejsce zamieszkania nadawców.
Warto też zwrócić uwagę, że Aleje Lipowe nie są jeszcze do końca zabudowane
- po lewej stronie brakuje budynków na odcinku w kierunku ul. Kolejowej,
po prawej także nie ma jeszcze znanych nam wszystkich willi.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

BURMISTRZ BOGDAN KOŻUCHOWICZ
DZIĘKOWAŁ SPOŁECZNOŚCI CIERNI
ZA CIĘŻKĄ PRACĘ I TRUD
WŁOŻONY W PROWADZENIE
SWOICH GOSPODARSTW

Dożynkowy chleb trafił także do rąk księdza Jana Gargasewicza, dziekana Dekanatu Świebodzice

Przekazanie dożynkowego bochna władzom samorządowym: burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi oraz radnym powiatowym: Violecie Chorąży i Piotrowi Zalewskiemu
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Tańczyliśmy dla Anety
O

tym, że taniec i gimnastyka to wyśmienity
sposób na zachowanie
zdrowia, nie trzeba
nikogo przekonywać. Czasem
zdarza się nawet, że skacząc
i wypalając kalorie, dbamy nie
tylko o własne zdrowie, ale
i zdrowie innych. Tak było
w sobotę 12 września na świebodzickim rynku, gdzie podczas
charytatywnego maratonu zumby, dziesiątki ludzi dobrej woli
gimnastykowały się dla pani
Anety Łazorko.
Informacja o chorobie pani
Anety, która zmaga się z ziarnicą
złośliwą, zmobilizowała do działania całe środowisko jej przyjaciół, a także ludzi dobrej woli,
którzy zaangażowali się w bezinteresowną pomoc. Wyrazem
tego był właśnie sobotni maraton, zorganizowany pod hasłem
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społeczeństwo
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„Wytańcz z nami życie”, podczas którego zbierane były fundusze niezbędne na dalsze leczenie oraz rehabilitację chorej.
Podczas trzygodzinnej imprezy pasjonaci zumby pod okiem
sześciu instruktorek - Alicji Janickiej, Beaty Rejek, Marty
Jasińskiej, Magdy Truszczyńskiej, Oli Satoły i Patrycji Owsiak, gimnastykowali się pod
sceną, a w przerwach pomiędzy
kolejnymi układami wrzucali
datki do puszek.
Dodatkowo fundusze zbierane były na stanowisku sensoplastyki oraz w punktach gastronomicznych, w których można
było posilić się domowymi
wypiekami i smaczną grochówką podawaną wprost z wojskowej kuchni polowej, którą obsługiwał radny miejski Dariusz
Skalny.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Cały rynek ćwiczył zumbę! To niecodzienny widok
Imprezę odwiedzili również
Krystian Wołoszyn - zastępca
burmistrza oraz radny Jarosław
Dąbrowski.
Akcja, zorganizowana z inicjatywy pań Marty Jasińskiej

i Beaty Rejek, odbyła się przy
wsparciu Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach i Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Z informacji przekazanych przez

organizatorów akcji wiemy, że
udało się zebrać 3.630,00 zł.

A więcej o tym, jak wygląda
zbiórka pieniędzy na leczenie
świebodziczanki - na str. 13.

Za wsparcie, datki i życzliwość dziękowała mama Anety Łazorko

Zapraszamy
na wyjątkowe

Senioralia!
T

o będzie już druga edycja
imprezy, która w ubiegłym
roku bardzo podobała się
świebodziczanom. Barwny korowodów ludowych zespołów,
wspólne śpiewanie i biesiadowanie w Parku Miejskim to właśnie
Senioralia. Wydarzeniu jak zwykle honorowo patronuje Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Rada Miejska
w Świebodzicach.
Senioralia rozpoczną się 26
września o godz. 14:00 wesołym

i rozśpiewanym przemarszem
zespołów ludowych. Uczestnicy
przejdą spod ratusza do Parku
Miejskiego, a tam odbędzie się
dalsza część imprezy czyli ludowe śpiewanie, grillowanie kiełbasek a także konkurs na najbardziej fantazyjne przebranie i kapelusz.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do przyłączenia się do
wspólnej zabawy.
W przypadku niesprzyjającej
aury impreza będzie odwołana.

Dobry koniec,
jeszcze lepszy początek
oświata
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szyscy znamy powiedzenie: „Jaki początek - taki koniec”. Dyrekcja, Pedagodzy, Uczniowie i Rodzice
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Świebodzicach mają jednak nadzieję, że działa to także
w drugą stronę i w nowym roku
szkolnym 2015/2016 uda się osiągnąć równie wiele sukcesów,
co w ubiegłym roku. Pierwszego
września w szkołach rozpoczął
się kolejny rok szkolny, a z nim
nowe wyzwania i cele do osiągnięcia.
Jak zaznaczaliśmy w poprzednim numerze „Gazety Świebodzickiej”, pragniemy podziękować młodszym Uczniom i ich

Rodzicom za zaangażowanie we
współtworzenie Publicznego
Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach. Podsumowując ubiegły
rok szkolny, wyruszamy w kolejny z nadzieją na podobne lub
jeszcze lepsze osiągnięcia. Ubiegłoroczne dokonania naszych
Uczniów, ciężka praca Dyrekcji
i Nauczycieli, nieoceniona pomoc Rodziców sprawiły, że był
to wyjątkowy rok, który warto
zapamiętać. Przypomnijmy zatem w kilu słowach, co wspólnym wysiłkiem udało nam się
dokonać.
Dziękujemy naszym Uczniom oraz ich Pedagogom za:

II miejsce drużyny dziewcząt
w Miejskim Turnieju Piłki Nożnej, III miejsce sztafety dziewcząt w Powiatowych Biegach
Przełajowych, finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Patriotycznej w Świdnicy,
tytuły Laureatów i Finalistów
I oraz II stopnia w konkursie
„Być Kimś I”, III miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców
w Sztafetowych Biegach Pływackich Strefy Wałbrzyskiej,
etap powiatowy Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, tytuły Finalistów i Laureatów z języka polskiego i matematyki w prestiżowym konkursie „zDolny Ślązaczek”, udział w konkursie „Wodny
Świat Wałbrzycha”, wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Magia Teatru
- Maski i Lalki”, III miejsce
w turnieju „Szczypiorniak na
Orlikach”. Podziękowania należą się Uczniom oraz ich Opiekunom za sukcesy w Miejskim
Festiwalu Talentów (2 miejsce
- talent plastyczny, 1 i 2 miejsca
w różnych kategoriach wiekowych talent taneczny), wyróżnienie na Miejskim Przeglądzie
Teatrów Profilaktycznych, I miejsce w zawodach wędkarskich
zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka, wszystkie złote, srebrne i brązowe medale w 40

10-letnia flecistka ze
Świebodzic wystąpi w Warszawie
inga Stochła zagra jako jeden z czterech wirtuozów w sobotę 26 września
K
br. w Mazowieckim Instytucie Kultury

w Warszawie. W koncercie wystąpią uczestnicy programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce. Występ Kingi to
znakomita okazja by zaprezentować się
jako młoda, świetnie zapowiadająca się
instrumentalistka.
Mając 7 lat Kinga rozpoczęła naukę gry
na flecie poprzecznym w klasie I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Nauczycielem fletu od samego początku jest Pani
Anna Dzienniak.
Lista jej osiągnięć jest coraz dłuższa.
Tegoroczna laureatka m. in.: Międzynarodowego Konkursu Fletowego im. T. Kulenovica w Valjevie w Serbii (I nagroda,
tytuł laureata i nagroda specjalna), Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych „Jupiter” w Krakowie (I nagroda),
Ogólnopolskiego Wiosennego Festiwalu
Fletowego w Sochaczewie (I nagroda).
Kinga wraz z koleżankami uzyskała w tym
roku nagrody również jako kameralistka:
I miejsce (Trio Fletowe) - II Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Zespołów Kameralnych - Trzciana, III miejsce (Duet Fletowy)
- II Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Zespołów Kameralnych - Trzciana, I miejsce
(Duet Fletowy) - V Szkolny Konkurs Małych Form Instrumentalnych „Barocco
a Due” - Zespół Szkół Muzycznych im.
Stanisława Moniuszki - Wałbrzych (2015).

To ambitna dziewczynka, która wiele
czasu poświęca ćwiczeniom doskonalącym
grę na instrumencie, występom i koncertom. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają jej w zdobywaniu bardzo dobrych ocen. Sumiennie nadrabia
zaległości wynikające z wyjazdów na liczne występy, koncerty, konkursy i warsztaty. Czwartą klasę skończyła ze średnią ocen
5,31. Pomimo sukcesów jest osobą skromną mającą dobre relacje z koleżankami
i kolegami. Kinga śpiewa w scholi przy
parafii św. Franciszka w Świebodzicach.
Swoją grą uświetnia uroczyste msze św.
Każdą wolną chwilę wykorzystuje na tańce
np. ulubioną zumbę. Uwielbia pływanie,
grę w piłkę oraz jazdę na rowerze i rolkach.
Lubi gry komputerowe i telewizyjne seriale
młodzieżowe.
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Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
oraz Małych Igrzyskach - a było
ich sporo! Dziękujemy za I miejsce w etapie rejonowym i VII
w wojewódzkim konkursu „Jestem Bezpieczny w Szkole,
w Domu i na Drodze”, doskonałe wyniki w ogólnopolskim
„Ekoteście” (8, 12 i 18 wynik
w Polsce), II miejsce w miejskim konkursie matematycznym
„Potyczki z Królową Nauk”,
wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, IV miejsce
w etapie powiatowym konkursu
„Od Solidarności do III Rzeczpospolitej”.
Specyficzny ciepły klimat naszej szkoły tworzą Uczniowie,
Rodzice, Nauczyciele i pozostali
Pracownicy szkoły. To dzięki
pracy ich wszystkich mogliśmy
zrealizować wiele projektów
mających wpływ także na środowisko lokalne, edukację i wychowanie naszych Uczniów.
Wspólnie podjęliśmy się takich
przedsięwzięć, jak: projekt
„Śniadanie daje moc”, akcja
„Góra grosza”, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, bal karnawałowy, Święto Seniora, oficjalne otwarcie nowej stołówki
i biblioteki, Tydzień Profilaktyki
Prozdrowotnej oraz Tydzień
Ekologiczny, wycieczki edukacyjne i zielone szkoły, spotkania

z ciekawymi ludźmi, Turniej
Wiedzy o Przyrodzie dla kl. IV,
Tydzień Europejski, konkursy
plastyczne i turnieje zorganizowane przez świetlicę szkolną,
wspaniałe obchody Święta Patrona Szkoły, Festyn Pieczonego
Ziemniaka, niezapomniane Pasowanie na Pierwszoklasistę,
współorganizacja Regionalnego
Konkursu
Matematycznego
szkół Specjalnych, organizacja
miejskiego konkursu „Świebodzice - moja mała Ojczyzna”,
organizacja Małych Igrzysk
Miejskich, Turniej Rodzin uczniów kl. II, Kwartał Matematyczny. Realizujemy jeszcze
wiele innych ważnych projektów, o których można poczytać
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na naszej stronie www - na którą
gorąco zapraszamy!
„Każdy sukces jest triumfem
uporu” - oby nie zabrakło nam
go w tym nowym roku szkolnym! Za dotychczasowe sukcesy, za wspólne tworzenie niezwykłej szkoły przez niezwykłych ludzi NIEZMIERNIE
DZIĘKUJEMY UCZNIOM
i ich RODZICOM. Z niecierpliwością i radością wkraczamy
w nowy rok szkolny, wierząc, że
będzie wspaniały!
Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne
Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2
im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Świebodzicach

Najlepszy maturzysta powiatu

C

o roku najlepsi uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu świdnickiego są zasuważani i doceniani. Nie inaczej
było i tym razem. Wzorem lat ubiegłych Starosta Świdnicki, pan Piotr
Fedorowicz, wręczył nagrody pieniężne w uznaniu za najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym oraz
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych. W tym
roku uroczystość ta odbyła się dnia
31 sierpnia w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.
Wśród wyróżnionych osób było
11 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej
w Świebodzicach, w tym dwóch
uczniów, którzy otrzymali po dwie
nagrody, czyli w sumie trzynaście
nagród.
Adam Budziak ze średnim wynikiem 97,4% został najlepszym
maturzystą w powiecie świdnickim,
a Michał Pogoda Kotwica ze średnim wynikiem 93,8% jest trzecim
maturzystą powiatu.
Adam Budziak otrzymał drugą
nagrodę starosty za zajęcie 1 miejsca
i zdobycie drużynowo tytułu Mistrzów Dolnego Śląska oraz zajęcie
drużynowo 3 miejsca w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu „Odyseja Umysłu”. Adam jest
także Finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks
AGH” z matematyki.
Michał Pogoda Kotwica otrzymał drugą nagrodę starosty za sukcesy w konkursie Odyseja Umysłu.
Michał jest również Finalistą Mię-

dzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA.
Starosta docenił też całą drużynę,
która osiągnęła sukcesy w Konkursie „Odyseja Umysłsu”. Oprócz
Adama i Michała, nagrody odebrały
Adrianna Bielecka, Magdalena
Kysiak, Justyna Łupkowska, Natalia Marcinkowska i Małgorzata
Szczurek.
Kolejny nagrodzony to Konrad
Szwarc - wielokrotny olimpijczyk
- Laureat Olimpiady Przedsiębiorczości - 10 miejsce, Laureat Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania - 3 miejsce, Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 31
miejsce, Zwycięzca w kategorii
„Wiem najwięcej” Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Laureat
Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej - 2 miejsce w klasówce online. Dzięki tym sukcesom Konrad
niezależnie od wyników egzaminu
maturalnego miał zagwarantowany

indeks w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Kolejna osoba nagrodzona przez
starostę to również olimpijka Weronika Stolarczyk - Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na
co dzień”.
Docenione zostały również sukcesy sportowe naszych uczniów,
Monika Węgrzyn i Marta Grzybek otrzymały nagrodę starosty za
zajęcie IV miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Plażowej Piłki Ręcznej w kategorii
Juniorek Młodszych.
Swoim uczniom towarzyszyli
dyrektorzy szkół, z pewnością dumni z osiągnięć swoich wychowanków. Laureatom LO w Świebodzicach kibicowała pani dyrektor Dorota Ciołek.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom życząc im dalszych sukcesów!
LO Świebodzice

Znów gościliśmy na „Ensemble”
J

uż po raz trzeci w Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki im. Księżnej
Daisy udział wzięli seniorzy skupieni wokół świebodzickiej biblioteki.
W tym roku „Ensemble” poświęcono muzyce klasycznej,
jaka powstała w Paryżu na przestrzeni wieków, a ponieważ
9 kwietnia 2014 r. minęła 10 rocznica śmierci Jerzego Grzegorzewskiego - patrona warsztatów
aktorskich, nadarzyła się okazja
do wspomnień tego niezwykłego pedagoga i reżysera.
Przez 8 dni, poczynając od 23
sierpnia w zamku rozbrzmiewa-

ła przepiękna muzyka, a w piątek i sobotę mogliśmy oglądać
krótkie sztuki teatralne przygotowane przez adeptów szkół
teatralnych pod okiem znakomitych profesorów Beaty Fudalej
i Wojciecha Malajkata. I mimo
tego, że w tym roku zabrakło
m.in. Agaty Szymczewskiej
i Zbigniewa Zamachowskiego,
czego nie mogliśmy odżałować,
to jednak i tak byliśmy świadkami cudownego wydarzenia
muzycznego, które od 12 lat
zachwyca nas niezmiennie i na
stałe wpisało się w kalendarz
imprez kulturalnych obchodzonych na Dolnym Śląsku.

Konkurs na opowiadanie
fantasy przedłużony
związku z dużym zainteresowaniem konkursem na krótkie
W
opowiadanie fantasy, termin składania prac został przedłużony do 30 września 2015 r. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 22 października 2015 r. o godz. 10.00.

Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach
ogłasza Konkurs Literacki na Krótkie Opowiadanie Fantasy.
Literatura z gatunku fantasy ma wielu fanów, również wśród
świebodzickiej młodzieży. Popularni są zarówno klasycy tego gatunku,
jak i nowi twórcy. Wierzymy, iż wśród świebodzickiej młodzieży istnieje
wielu młodych twórców. Dlatego też, głównym celem konkursu jest
propagowanie twórczości wśród młodzieży.
Konkurs trwa od 10 lipca do 11 września 2015 roku. W tym czasie należy
dostarczyć do Oddziału Dziecięcego, mieszczącego się przy ul. Wolności
23, prace konkursowe. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach
wiekowych - kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II uczniowie gimnazjów.

Kieślowski po raz piąty
o już 5 edycja Sokołowsko
Festiwal Filmowy HommT
age a' Kieślowski. Nie zabrakło

na niej reprezentantów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach w postaci zaprzyjaźnionych seniorów.
Poświęcony
reżyserowi
Krzysztofowi Kieślowskiemu
festiwal trwał cały weekend
w dniach 4 do 6 września, my
gościliśmy tam w dniu ostatnim. Obejrzeliśmy „Fotografa”
w reż. Waldemara Krzystka
(ucznia Kieślowskiego). Wy-
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bór padł na ten właśnie film,
ponieważ tegoroczne święto
w Sokołowsku zatytułowano:
„Są przypadki, są życiorysy”,
a obraz znakomicie wpisywał
się w tematykę festiwalu.
Uczestniczyliśmy również
w spotkaniu autorskim z Dorotą Paciarelli i aktorem Adamem Woronowiczem.
Na festiwalu zaprezentowano 40 projekcji filmowych,
panele dyskusyjne oraz wystawę zatytułowaną „Wokół Przypadku”.

Świat w obiektywie
P

rosta forma po raz kolejny
okazała się najlepszym
nośnikiem wizualnej treści
i emocjonalnego przekazu - do
takiego wniosku dojść musieli
wszyscy uczestnicy wernisażu
prac fotograficznych dwóch
świebodziczan - Wiesława Pycia i Adriana Janickiego, który
odbył sie w piątek, 4 września
w sali kominkowej Miejskiego
Domu Kultury.
Zapowiadany jako spotkanie
z twórcami, którzy na przekór
obowiązującym trendom, pie-

lęgnują i propagują swój unikatowy styl postrzegania świata
poprzez soczewkę aparatu, wernisaż był okazją do spotkania
z fotograficznym minimalizmem w najlepszym wydaniu.
Monochromatyczne obrazy, wybrane spośród tysięcy prac - najczęściej portrety, ale także przenikliwe fotoreportaże czy imponujące ujęcia architektury, przykuwały oko oglądających swoją
przenikliwością, której osiągnięcie możliwe było poprzez
połączenie artystycznej wrażli-

FOT. MDK
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wości twórców z ich reporterską
naturą, oraz zastosowanie starych obiektywów analogowych
w nowoczesnym sprzęcie.
Mariaż tradycji i postępu złożył się w efekcie na wystawę,
która, choć kameralna, przykuwała uwagę i trafiała do wrażliwości odbiorców.
Wystawę, której inicjatorem
był radny miejski Piotr Krzyśpiak, można oglądać w Miejskim Domu Kultury do 2 października br.
Serdecznie zapraszamy.

Pani Aneta dostała już pierwszą
dawkę leku ratującego życie
rozmaitości
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dało się - chyba można
ostrożnie już tak mówić o całej akcji związanej ze zbiórką pieniędzy na leczenie świebodziczanki, Anety Łazorko. Dzięki
ofiarności, bezinteresowności
i życzliwości tysięcy osób, udało
się zebrać już prawie całą kwotę
potrzebną na terapię lekiem, ratującym życie.
To prawdziwe, pospolite ruszenie - na Facebooku, na imprezach miejskich, w instytucjach,
firmach - wszędzie, gdzie się da,
zbieramy pieniądze dla chorej
32-latki. Pani Aneta jest chyba
najbardziej znaną osobą w mieście!:) I bardzo dobrze, bo ta
uwaga bardzo jej się należy.
Ludzie chcą jej pomóc, wpłacają
pieniądze na leczenie, a już sam
fakt tak dużej życzliwości
dookoła daje pani Anecie siłę do
walki z chorobą.
- To jest coś wspaniałego, tyle
ludzi nam pomaga, dzwonią

nawet z zagranicy że chcą wpłacić dla Anety pieniądze. I tu,
w mieście, jest tak ogromne
wsparcie, to pozwala uwierzyć,
że będzie dobrze. Musi być!
- śmieje się mama pani Anety.
Dziś ma już prawdziwe powody
do radości - jej córka dostała tak
potrzebną, pierwszą dawkę leku,
który pozwoli zahamować rozwój nowotworu - ziarnicy złośliwej, na którą choruje pani Aneta.
Dawek będzie kilka, a potem
przeszczep - i to może wreszcie
zatrzyma chorobę. Lekarze są
dobrej myśli.
Bardzo ważny był czas - lek
musiał być podany jak najszybciej, a tymczasem rodziny nie
było stać na jego zakup. Specyfik nie jest refundowany, jedna
dawka kosztuje ponad 30 tys. zł.
Na szczęście udało się zebrać
pieniądze na pierwsze dawki,
a z informacji, jakie ma rodzina
wynika, że na koncie fundacji,
na które można wpłacać pienią-
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Ziarnica złośliwa
Nowotwór układu chłonnego. Lek, którego tak potrzebuje pani
Aneta - Brentuximab vedotin - okazał się być niezwykle skuteczny
w populacji chorych o wyjątkowo złym rokowaniu. Wprowadzenie
przeciwciał monoklonalnych do terapii chłoniaków złośliwych
w istotny sposób poprawiło wyniki leczenia. Obecnie stały się one
integralną częścią leczenia chłoniaków B-komórkowych.
Niestety, w naszym kraju ta terapia jest nierefundowana
przez NFZ. Pacjenci sami zmuszeni są szukać finansów na jej
przeprowadzenie.

Podczas zbiórki na Pikniku Lotniczym 29 sierpnia
dze, już niewiele brakuje do
całej kwoty. To wspaniała wiadomość.
Sporo udało się też zebrać
podczas zbiórek na imprezach
miejskich - na pikniku lotniczym
to było ponad 5 tys. zł, a na ostat-

niej zumbie w rynku ponad 3600
zł! W zaledwie trzy godziny.
Pani Aneta, która cały czas
jest w szpitalu, patrzy na to
wszystko z niedowierzaniem,
radością i wzruszeniem. Fala
ludzkiej życzliwości jest jak
jeszcze jedna dawka leku. Cała

Terapia psychomotoryczna

T

erapia psychomotoryczna wg
Procus i Block jest przeznaczona
dla dzieci w wieku 3-7 lat, a nawet do 10 roku życia, z zaburzeniami
funkcjonowania, których podłożem jest
minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (struktur m. in. odpowiedzialnych
za funkcję somatognozji, mowy i zachowań, a także zaburzenia typu dyslektycznego)”.
Dr Zofia Kułakowska
Forma terapii powstała w latach 60tych XX wieku, z inspiracji neuropediatry dr Zofii Kułakowskiej. Podwaliny
terapii wypracowały belgijskie kinezyterapeutki Marcelle Procus i Michelle
Block. Terapia psychomotoryczna wg
Procus i Block, jest owocem skutecznego poszukiwania pomocy dla małych
pacjentów z minimalną dysfunkcją
mózgu (MBD - minimal brain disorder).
Głównym celem i najważniejszym
efektem terapii psychomotorycznej jest,
stworzenie lub aktywizacja sieci neuronalnych, odpowiadających za mózgowe
procesy integracyjne.
Dla kogo przeznaczona jest terapia
psychomotoryczna?
Owa terapia przeznaczona jest dla
dzieci mających:
G trudności w wykonywaniu czynności ruchowych - niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa np.
trudności w nauce jazdy na rowerze,
łatwość tracenia równowagi, opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się, wyraźne opóźnienie znajomości schematu własnego ciała
(somatognozji), nieprawidłowe nazywanie i wskazywanie części ciała lub
nieumiejętność ich nazywania,
G zaburzenia lateralizacji - brak dominacji jednej strony ciała, szczególnie
tej samej ręki i oka, brak orientacji
w przestrzeni i czasie - nieumiejętne stosowanie wyrażeń przyimkowych, mylenie określeń czasu, nieznajomość kalendarza i zegara,
G brak wiary w siebie, niska samoocena, trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, proble-
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my z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,
G zaburzenia zachowania - nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, trudności z koncentracją uwagi, nadwrażliwość emocjonalna,
G trudności w uczeniu się i problemy
szkolne - niska sprawność grafomotoryczna, mylenie kształtów i kolorów,
trudności w opanowaniu pisania, czytania i liczenia - dzieci ryzyka dysleksji.
Zajęcia są prowadzone jednocześnie
przez dwóch terapeutów: logopedę,
pedagoga, psychologa i rehabilitanta.
Taki zespół specjalistów zapewnia,
pełną realizację wszystkich założeń
terapii. Zajęcia odbywają się
w sali przystosowanej do ćwiczeń
gimnastycznych.
Terapia odbywa się w grupie od
3 do 5 dzieci, z podziałem na wiek
- młodsze 3-5 lat i starsze 5-7.
Grupa jest na tyle mała, że pozwala na indywidualne podejście do
dziecka a jednocześnie jest okazją
do funkcjonowania społecznego.
Grupa stymuluje do wysiłku,
pozwala na porównywanie się
z innymi dziećmi, naśladowanie
i współdziałanie. Terapia w małej
grupie, zbliża dzieci do naturalnych sytuacji w funkcjonowaniu
społecznym (rodzina, przedszkole, szkoła...). Jeden cykl obejmuje 30
sesji terapeutycznych, 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny(obowiązuje stała
pora i stałe dni zajęć. Dzieci uczestniczą
w zajęciach bez rodziców. Po zakończeniu cyklu zajęć ma miejsce kontrola postępów.
ZASADY PROWADZENIA TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ:
1. Powtarzany podczas każdej sesji
ten sam plan ćwiczeń oraz stałość programu, powoduje umiejętność antycypacji, uczy planować i organizować
czynności według zaplanowanego
rytmu, w efekcie u dziecka obniża się
lęk i nadpobudliwość, dziecko lepiej
kontroluje swoje emocje, staje się pewniejsze siebie, coraz lepiej znosi sytuacje stresogenne, coraz lepiej porozumiewa się i zachowuje zgodnie z akceptowanymi normami. Dziecko uświadamia sobie granice, łatwiej dokonuje

wyborów, zmniejsza się u niego napięcie związane z koniecznością podejmowania decyzji na każdym kroku.
Uświadomienie sobie granic i umiejętność dokonywania wyborów, pociąga
za sobą ład i spokój.
2. Wszystkie ćwiczenia są zintegrowane, łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne, całe ciało dziecka uczestniczy
w procesie terapeutycznym. Wszystkie
wykonywane czynności są nazywane.
Ćwiczeniom towarzyszą piosenki, wierszyki, rymowanki lub komunikaty
słowne. Mowa uświadamia doświadczenia ruchowe, dlatego czynności

ruchowe i mowa wzajemnie się stymulują. Mowa reguluje zachowania ruchowe.
3. Terapia jest przyjemniejsza i łatwiejsza do zaakceptowania gdyż ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy.
Mimo „zabawowej” formy zajęć, bardzo istotne są oddziaływania wychowawcze, które opierają się na pedagogice sukcesu i wprowadzeniu pojęcia
„granic”. Wzbudzamy w dziecku poczucie, że może więcej osiągnąć, niż
jemu samemu się wydaje. Wiara w jego
możliwości i powodzenie podejmowanych wysiłków, budzi pragnienie przekraczania własnych możliwości. Dziecko w tracie terapii ma zrozumieć, że
prawidłowe wykonywanie ćwiczeń
i właściwe zachowania są czymś naturalnym i przyjemnym, nie robi tego aby
zasłużyć na pochwały, ale czerpać radość z pokonywania własnych słabości,

rodzina jest bardzo szczęśliwa,
zwłaszcza pociechy pani Anety:
Emilka i Oliwier.
Mamy nadzieję, że w następnym numerze będziemy mogli
już zamieścić krótką rozmowę
z bohaterką całego zamieszania,
jeśli tylko poczuje się lepiej.
Pani Aneto, dużo zdrowia i siły!
Nie bądź obojętny pomóż! Pamiętaj - dobro zawsze wraca...

wzrastać w odpowiedzialności za własne życie. Pojęcie "granic", uświadamia
dziecku, że nie tylko ono, ale ktoś inny
też ma prawo powiedzieć - nie. Dziecko
uczy się, że jego przyjemność jest ograniczona szacunkiem dla innych i bezpieczeństwem całej grupy, że każdy ma
prawo do swojej własnej przestrzeni
i nie wolno jej przekraczać bez uzgodnienia.
4. Stopień trudności ćwiczeń jest
dostosowany do wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka (wynika ze znajomości procesów dojrzewania OUN
i rozwoju w każdym przedziale wiekowym.
SCHEMAT PRZEBIEGU
KAŻDEGO ZAJĘCIA:
1. Przywitanie - integruje wiele
struktur korowych i podkorowych
w OUN (odpowiedzialnych za
mowę, ruch, koncentrację uwagi,
wzrok, emocje). Ocze-kujemy od
dziecka przyjęcia postawy wyprostowanej, podania prawej ręki,
spojrzenia w oczy i powiedzenia
„dzień dobry”.
2. Przebieranie się i składanie
ubrania - dziecko ćwiczy praksję,
schemat ciała, organizację czynności w czasie, samodzielność
i samoobsługę.
3. Toaleta - uczy regulacji
i dostosowywania rytmu potrzeb fizjologicznych do rytmu innych zadań
i pracy.
4. Masaż - dziecko podczas masażu
powinno czuć się podmiotem, a nie
obiektem manipulowania. Celem masażu jest dostarczenie bodźców dotykowych, kształtowanie somatognozji,
relaksacja, kształtowanie relacji terapeuta - dziecko, rozmowa.
5. Ćwiczenia indukcyjne - ćwiczenia
ruchowe w tym samym czasie dla całej
grupy. Ćwiczenia indukcyjne odbywają
się w zróżnicowanym tempie i rytmie,
każde jest poprzedzone słowną zapowiedzią i sprzężone ze śpiewem i mową. W ten sposób dzieci przygotowują
całe ciało do ćwiczeń dużej motoryki.
6. Ćwiczenia schematu ciała - są tylko wówczas skuteczne, jeżeli są nabywane przy udziale własnego ciała. Ćwiczenia te dotyczą organizacji w prze-

Tu można wpłacić pieniądze
na leczenie Pani Anety:
STOWARZYSZENIE
„Dać Nadzieję”
62 1090 2082 0000 0005
4601 2822
z dopiskiem:
„Pomoc dla Anety Łazorko”

strzeni i czasie, zawsze są sprzężone
z równoczesną stymulacją czuciową,
ruchową, wzrokową i werbalną.
7. Ćwiczenia dużej motoryki - są
stałą sekwencją 10 dość trudnych i złożonych ćwiczeń. Dzieci z młodszej
grupy, uczą się i wykonują tylko pierwsze 5, dzieci starsze wszystkie. Początkowo wszystkie ćwiczenia wykonywane są w tej samej kolejności, do momentu w którym poszczególne dzieci opanują kolejność. Każdemu z ćwiczeń odpowiada obrazek, numer i nazwa oraz
palec dłoni. Po opanowaniu schematu,
ćwiczenia są wykonywane w różnych
kolejnościach. Ćwiczeniom dużej motoryki oprócz pracy ciała, towarzyszy
bardzo intensywna praca umysłowa.
Dziecko musi zrozumieć polecenie,
przypomnieć sobie pierwotnie zapamiętaną kolejność i zaplanować ruch.
Dzięki wielu zintegrowanym bodźcom,
działającym jednocześnie, poznaje swoje ciało w ruchu, przestrzeni i czasie.
8. Aplikacje - wykonywane są na
podłodze w pozycji na brzuchu, co
poprawia koncentrację i uwagę dziecka,
wzmacnia mięśnie obręczy barkowej,
ułatwia koordynację wzrokowo-ruchową. Czynności te polegają na różnorodnych grach dydaktycznych, ćwiczeniach i zabawach zarówno indywidualnych jak i grupowych, rozwijających
percepcję wzrokową, koncentrację
uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną. Plansze, gry i wykonywane
ćwiczenia podczas aplikacji, w szczególny sposób są nakierowane na indywidualne trudności dzieci.
9. Ubieranie się - w tej części dziecko ćwiczy te same umiejętności co
w przypadku przebierania na początku
i według tych samych zasad. Systematycznie i dokładnie, nawet jeśli czynność ma dłużej trwać.
10. Pożegnanie - analogicznie jak
przy powitaniu.
W Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych zajęcia z Terapii Psychomotorycznej prowadzone są od września 2014 roku przez panie Violettę
Siwiak i Annę Imiołek.
Bibliografia:
www.sonorus.pl
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Fighter szykuje się
do mistrzostw świata
piątek, 18 IX 2015

dniach 28-30 sierpnia
2015 r. w Zakopanem odW
było się zgrupowanie kadry

Polski PFKB (Polska Federacja
Kick-Boxingu), w którym uczestniczyli również trener i zawodnicy Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski.
Na początek odbył się trening
biegowy w górach, następnie
kolejne dni zaczynały się pobudką o 6. rano i porannym rozruchem, a kończyły treningami
popołudniowymi. Zgrupowanie
miało na celu wybór nowych
kadrowiczów, którzy wezmą
udział w listopadzie w Mistrzostwach Świata odbywających się
w Hiszpanii.
Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski reprezentowali:

Arkadiusz Kaczmarek reprezentant Polski, trener kadry
Polski
Piotr Jamro, zawodnik kadry
Polski
Bartek Szubart, aktualny
v-ce Mistrz Świata w kick-boxingu, zawodnik kadry Polski
- Cieszymy się bardzo, że
mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w zgrupowaniu, jest to
dla nas bardzo duża lekcja oraz
sprawdzenie się wśród najlepszych zawodników w Polsce
- mówi trener kadry Polski Arkadiusz Kaczmarek. - Bardzo
miło jest nam poinformować, że
wyjazd udał się dzięki wsparciu
finansowemu pizzerni Pizza de
Gregor Świebodzice, dyskoteki
Radiobar Świdnica i Fighter
Klub Kaczmarek& Grodowski.

Plan rozgrywek w poszczególnych ligach
zespołów MKS Victorii Świebodzice
na najbliższy weekend.
I Sobota - 19.09.2015 r. - godzina 11:00 - Liga Terenowa Trampkarzy

Iskra Witków Śląski - MKS Victoria Świebodzice

I Sobota - 19.09.2015 r. - godzina 13:00 - Liga Dolnośląska Młodzików

MKS Victoria Świebodzice - Sporting Wrocław
I Sobota - 19.09.2015 r. - godzina 15:00 - Młodzik Młodszy
MKS Victoria Świebodzice - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
I Sobota - 19.09.2015 r. - godzina 17:00 - Liga Okręgowa Juniorów Starszych
MKS Szczawno Zdrój - MKS Victoria Świebodzice
I Sobota - 19.09.2015 r. - godzina 16:00 - Liga Okręgowa Seniorów
MKS Victoria Świebodzice - Unia Bardo
I Niedziela - 20.09.2015 r. - godzina 11:00 - Klasa B Seniorów
MKS Victoria Świebodzice - Podgórze Wałbrzych

Wieści z boisk MKS Victorii
sport

Juniorzy rozjechali
Jaroszów

W rozegranym w sobotę 12 września
2015 r. meczu IV kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Okręgowej Juniorów
Starszych zespół MKS Victorii
Świebodzice rozgromił w spotkaniu
wyjazdowym drużynę Unii Jaroszów
aż 8:2 (4:0). Bramki dla naszego zespołu
w tym spotkaniu zdobyli: Michał
Juszczyk - 4, Piotr Winiarski, Mateusz
Melańczuk, Piotr Nowowiejski,
Paweł Uglis.
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Stańko, Olszówka, Laskowski, Siodlarz,
Dworzyński, Borowiec, Nowowiejski,
Dobrowolski A., Powrózek, Melańczuk,
Juszczyk.
Na zmiany wchodzili: Winiarski, Uglis,
Jarosz, Sieński.

Sudety zdobyte

W rozegranym w sobotę 12 września
2015 r. meczu V kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Seniorówzespół MKS Victorii
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Świebodzice rozgromił w spotkaniu
wyjazdowym drużynę Sudety
Dziećmorowice aż 5:0 (3:0). Bogatym
łupem bramkowym podzielili się w tym
meczu następujący zawodnicy: Paweł
Zyl, Kamil Kmieciak, Marcin Gawlik,
Marcin Traczykowski - rzut karny,
Marcin Bałut. Już w najbliższą sobotę
19 września 2015 r. o godzinie 16:00
nasz zespół zagra na własnym stadionie
z liderem tabeli tej klasy rozgrywkowej
drużyną Unii Bardo.
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Jaskółowski, Sadowski, Niemczyk,
Jędrasiewicz, Borek, Zyl, Błaszczak,
Błażyński, Traczykowski, Gawlik,
Kmieciak.
Na zmiany wchodzili: Bałut, Meges,
Juszczyk, Struski.

Trampkarze zmiażdżyli
rywali
W rozegranym w sobotę 12 września
2015 r. meczu I kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Terenowej
Trampkarzy zespół MKS Victorii
Świebodzice pokonał

na własnym stadionie drużynę MKS
Szczawno Zdrój aż 18:0.

Porażka najmłodszych
W rozegranych w środę 9 września 2015 r.
meczach w Ligach Młodzików
- Dolnośląskiej oraz Młodzika Młodszego
- nasze zespoły poniosły porażki.
Zespół trenera Krzysztofa Króla przegrał
w Wałbrzychu z miejscowym Górnikiem
8:10 (3:3). Bramki w tym spotkaniu
zdobyli: Błasz - 3, Koszczał, Marut,
Gmur, Kędzia, Bednarski. Zawodnikom
dziękujemy za ambitną postawę w tym
spotkaniu jak również ich Rodzicom
za doping od pierwszej do ostatniej
minuty meczu. Podopieczni trenera
Łukasza Citków ulegli w meczu
na własnym stadionie drużynie
Unii Złoty Stok 0:4 (0:1).
Skład MKS Victoria Świebodzice
- Młodzik Młodszy: Goździcki, Brągiel
B., Stawicki, Nawojski K., Koszczał.
Rutkowski, Kędzia, Błasz, Bednarski
Na zmiany wchodzili: Gmur, Szklarczyk,
Cichy, Bałdys, Sikora, Marut, Zalas,
Kubiak.
I

Infrared - niewidzialne ciepło
W

sobotę 12 września, po niemalże
dwutygodniowej przerwie, Wodne
Centrum Rekreacji wznawiło swoją
działalność, a wraz z nią pojawiła się nowa
atrakcja w strefie saun. Zapraszamy do skorzystania z sauny infrared, która łączy ze sobą
właściwości regeneracyjne i oczyszczające
organizm oraz zdrowotne (promieniowanie
podczerwone od wielu lat stosowane jest w
medycynie, w leczeniu bólu, przewlekłych
stanów zapalnych, stanów pourazowych oraz
stanów wzmożonego napięcia mięśniowego).
Jest to sauna sucha, w której temperatura
powietrza waha się w granicach 40°-60°C,

co zapewnia komfort przebywania w niej,
a zakres ciepła jest bezpieczny dla układu
sercowo-naczyniowego, ponadto mogą
korzystać z niej również osoby z nadciśnieniem, chorobami serca oraz pękającymi
naczynkami krwionośnymi.
Zbliżają się jesienne chłody, a wtedy
marzy nam się miejsce dające choć odrobinę poczuć jeszcze raz cudowne ciepło lata.
Sauna to właśnie takie miejsce, zatem zmarźluchów i miłośników dbania o zdrowie
już dziś zapraszamy do Wodnego Centrum
Rekreacji.
I

Wałbrzych Open Water
września w Zagórzu Śląskim na tamtejszym zalewie
5odbyły
się zawody pływackie
Wałbrzych Open Water. Nie
mogło w nich zabraknąć świebodzickich pływaków z Klubu
Sportowego Rekin.
W zawodach wystartowali:
Gracjan Giezek, Julia Chryplewicz, Maria Kutyło, Aleksandra Obajtek, Maciej Jachym, Alicja Maziar, Sebastian Słomiński, Martyna Borczyk, Krzysztof Słomiński.
Zawodnicy spisali się doskonale . Niska temperatura powietrza oraz zimna woda nie stanowimy problemu w pokonaniu

w imponujący sposób dystansów startowych 300, 500 i 1000
metrów. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wytrwałości
oraz siły charakteru.
Wyniki:
Martyna Borczyk, 1000 m,
1 miejsce

Sebastian Słomiński, 1000
m, 2 miejsce
Krzysztof Słomiński, 500
m, 3 miejsce
Aleksandra Obajtek, 300
m, 1 miejsce
Andrzej Damsz, 300 m, 1
miejsce
Maria Kutyło, 300 m, 5
miejsce
Alicja Maziar, 300 m, 3
miejsce
Gracjan Giezek, 300 m, 4
miejsce
Maciej Jachym, 300 m, 3
miejsce
Julia Chryplewicz, 300 m, 4
miejsce

Sztafeta 4×50 dw mix, 2 miejsce Open w składzie: Andrzej
Damsz, Aleksandra Obajtek,
Martyna Borczyk, Słomiński
Sebastian.
W trakcie zawodów organizatorzy zorganizowali imponujący pokaz ratownictwa wodnego z udziałem naszych wychowanków Kamila Ferensa oraz
Artura Stankiewicza.
Dziękujemy organizatorom
za możliwość udziału w zawodach. W przyszłym roku z pewnością wystartujemy II Wałbrzych Open Water.
KS Rekin

OGŁOSZENIA DROBNE
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,
795 292 447
G zamienię szereg. na Parkowej
z dopłatą różnicy w cenie, na 3 pokoje
na parterze na Os. Piastowskim,
do pow. około 70 m2, tel. 693 451 569
G wynajmę garaż ul. Mieszka I
Świebodzice, istnieje możliwość zakupu,

tel. 602 591 893, 602 504 493

G do wynajęcia mieszkanie 50 m2,

aneks kuchenny+pokój i łazienka z WC.
Ogrzewanie gazowe, podłogowe.
Wymienione okna PCV. Nowocześnie
umeblowane. Blisko Tesco, Biedronki,
kontakt 508 127 501, po godz. 20:00
G sprzedam rower składak, nowy,
cena do uzgodnienia. Sprzedam
przyrząd do ćwiczeń całego ciała,
cena do uzgodnienia po oględzinach,
tel. 783 660 272
G sprzedam kawalerkę 30 m2,
w Świebodzicach, kuchnia, pokój,
łazienka, po remoncie, ogród, parter

spokojna okolica, cena 53 tys. zł, teren
ogrodzony, w pobliżu sklep i przystanek,
cena do negocjacji, tel. 662 289 533
G wolnostojący dom o metrażu 450 m2,
II piętra plus plac, sprzedam
lub zamienię na dwa mniejsze domki,
cena 300 tys. zł, do negocjacji,
Szczekociny, woj. śląskie,
tel. 501 536 057
G pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia w Świebodzicach,
Osiedle Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
G wynajmę mieszkanie 30 m2, Osiedle
Sudeckie, II piętro, tel. 601 522 267

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

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 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działek nr 219/4, 525 i 526 o łącznej powierzchni 4,6602 ha stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076273/3 i SW1S/00060930/2.
Nieruchomość gruntowa w granicach działek nr 219/4 (rodzaj użytku: RIIIa - 1,3062 ha), 525 (rodzaj użytku:
RII - 0,0138 ha, RIIIa - 1,2532 ha, RIIIb - 0,0162 ha, RIVa - 0,1568 ha) i 526 (rodzaj użytku: RII - 0,2766 ha, RIIIa
- 0,9998 ha, RIIIb - 0,5875 ha,Bp - 0,0501 ha) i o łącznej powierzchni 4,6602 ha, zlokalizowana jest w pośredniej
strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, wchodzącego w skład Podstrefy
Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.
Kształt działek - regularny, teren płaski, rozłóg dobry - położone są obok siebie. Działki usytuowane na terenie
częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego. Dojazd drogą utwardzoną
o nawierzchni asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie poprzez
nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest
lądowisko trawiaste i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice:
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza - 1.258.254,00 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek
VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych ofert w terminie do 20
listopada 2015 r. do godz. 14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej
na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 1 października 2015 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 126.000,00 zł, 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 Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 20.11.2015 r. do
godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. nr 7, dnia 25
listopada 2015 r. o godz. 10.00.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także
zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo:
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub
dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Świebodzice, dnia 18.09.2015 r.
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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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość zabudowana

382/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie 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

Kolejowa

l. mieszkalny 6 (23)

224/48

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

Nr działki gruntu

obręb

Kolejowa
Wałbrzyska
Stefana Żeromskiego
Os.Sudeckie
Os.Sudeckie

l. mieszkalny 1 (27 B)
l. mieszkalny 9 (32)
l. użytkowy L
l. mieszkalny 4 (3 A)
l. mieszkalny 20 (3 A)

224/40, 224/52, 224/59
505/38
373/81
75
75

3
3
3
3
3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 18.09.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 2
w budynku przy ul. Wiejskiej 3

475/1

Śródmieście 3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie 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. użytkowy L (18)

355/6

3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 18.09.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
przy ul. Wiejskiej 3 ( udział)

Numer działki
475/9

Położenie/obręb
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.

Praca!!!!

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

Szukasz pracy?

Obecnie poszukujemy 50 pracowników na różne stanowiska!

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

Młynarska

l. mieszkalny 2 (5)

350/37

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.

Skontaktuj się z nami!
Tel: +48 695 060 508

e-mail:swidnica@adecco.com
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Zofię Ziomek
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

ŚP. Bogusława Komisarskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mama, Córka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Małgorzatę Morawską
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ryszarda Wójtowicza,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Wnuki i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
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