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że nie było śniegu?

Było za to mnóstwo
atrakcji, wycieczek,
zwiedzania
niezwykłych miejsc
- jak chociażby studio
telewizyjne; była
zabawa, rekreacja
ale i odpoczynek.
I takie właśnie
mają być ferie.
Jedyny minus
jest taki - że za szybko
się skończyły!
Zobaczcie nasz
fantastyczny
fotoreportaż
z tegorocznych
zimowisk
w mieście.
Str. 7-8-9
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Szalona
studniówka
Liceum
Ogólnokształcącego
w Świebodzicach.

Międzynarodowy
12
projekt
podsumowany
- koncert w „Księżycu”
to było naprawdę coś!

13

Prezentujemy
kolejną,
nagrodzoną pracę
w konkursie na
opowiadanie fantasy.

Nie ma

świńskiej grypy
w powiecie
świdnickim! Str. 3

Niespodzianka dla pań - zapraszamy
na Dzień Kobiet do MDK
hoć do 8 marca jeszcze sporo
czasu, już dziś gorąco zapraC
szamy panie na niezwykły, mu-

zyczny, rozśpiewany i pełen niespodzianek Dzień Kobiet. Dokładnie 8 marca w Miejskim Domu
Kultury o godz. 17:00 rozpocznie
się wyjątkowy wieczór, dedykowany przez panów - paniom.Po pierwsze - koncert życzeń w wykonaniu
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i Radnych Rady
Miejskiej - czyli będą dla nas panowie śpiewać. A że potrafią, wiedzą
doskonale te panie, które uczestniczyły w ubiegłorocznej imprezie.
Po drugie - spotkanie z Robertem Moskwą, czyli Arturem
Rogowskim z uwielbianego przez
płeć piękną serialu „M jak miłość”.
Popularny aktor opowie nam nie
tylko o kulisach serialu, ale także
skomplikowanych relacjach damsko-męskich w autorskim wykładzie „Dziwna ona, dziwny on”.
Do tego obowiązkowy kącik
piękna - czyli porady dotyczące
pielęgnacji urody, makijażu, dbania
o sylwetkę, będzie można wykonać
manicure a także masaż. Na wszystkich czeka także słodki poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy na najlepszą imprezę z okazji święta
kobiet w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
I
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Około 1500 dzieci będzie mogło w naszym mieście skorzystać z programu

O

d kwietnia rusza rządowy program „Rodzina
500 +” , czyli 500 zł
miesięcznie na każde
drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W środę, 17 lutego, prezydent Andrzej Duda podpisał
Ustawę o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Samorządy zaczynają przygotowania
do tego nowego zadania. Wnioski będzie można składać od
1 kwietnia.
- W związku
z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta
informuję, że po
pełnym zakończeniu prac legislacyjnych udzielimy wszelkich
informacji nt. terminu i miejsca
składania wniosków oraz wymaganych dokumentów - mówi
Izabela Siekierzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach. - Jednocześnie
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Świebodzicach jako
realizator programu, aby udogodnić Państwu składanie wniosków, planuje wydłużyć godziny
pracy. Prosimy o cierpliwość
i śledzenie na bieżąco informacji na naszych stronach.
Jeśli będzie taka potrzeba,
OPS przeznaczy jedną sobotę
w marcu na coś w rodzaju dnia

otwartego dla osób, zainteresowanych informacjami o programie. Będzie można wówczas
otrzymać także pomoc w wypełnieniu wniosku.
Według wstępnych szacunków w Świebodzicach do skorzystania z programu może być
uprawnionych około 1500 dzieci. Są to jednak tylko szacunki

i tak naprawdę ilość złożonych
wniosków pokaże, ile faktycznie
jest uprawnionych.
Jak podaje portal money.pl, 19
lutego MRPiPS rozpocznie we
wszystkich województwach
szkolenia na temat wdrażania
programu 500 +.
Szkolenia poprowadzą pracownicy ministerstwa. Samo-

oraz specjalny informator.

I

Szczegóły o programie
Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin.
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane
rodzicom lub opiekunom na każde dziecko
do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie
ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie
dziecka.
W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie
na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium
dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne
kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci
próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą
rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie
faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują
się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie

Zmarł na ławce

P

odobno od zawsze przesiadywał na tej ławce pod ratuszem,
dlatego początkowo przechodnie myśleli, że mężczyzna śpi.
Jednak po wezwaniu na miejsce Straży Miejskiej i Policji okazało się, że człowiek zmarł. Edward S., mieszkaniec Świebodzic,
były, długoletni wójt gminy romskiej, został znaleziony 11 lutego
około godz. 6:00 rano na ławce przy fontannie. Lekarz pogotowia
stwierdził zgon z przyczyn naturalnych. Mężczyzna miał 66 lat.

Pokłócili się przy flaszce
chnięcie nożem - takie zgłoszenie otrzymali świebodziccy
funkcjonariusze kilka dni temu. Okazało się, że do zdarzenia
P
doszło po sąsiedzku - w jednym z budynków przy ul. Wiejskiej.

otrzyma tylko jedno z nich.
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał
urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej
lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać
co roku w miejscu zamieszkania. O terminie składania
wniosku obowiązkowo informować będzie organ
wydający świadczenie.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności
dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie
świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie
od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba
potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się

Polub miasto
na Facebooku!
rzypominamy, że informacje o mieście, wydarzenia, zapowiedzi, itd. - wszystko to możecie znaleźć także na miejskim FB
P
- zapraszamy do odwiedzenia profilu Świebodzic:
www.facebook.com/swiebodzice.
Dla tych, którzy
nas „polubią” mamy upominki - co
jakiś czas będziemy
nagradzać „lajki”
lub udostępnienia
naszych materiałów na swoich profilach.

64.884,24 zł

o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi
zaświadczeniami i oświadczeniami.
Według MRPiPS z programu skorzysta 2,7 mln
rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci. Z szacunków
wynika, że najwięcej dzieci, które mogą zostać objęte
programem, mieszka w woj. mazowieckim
- ok. 463,1 tys.; dalej jest woj. śląskie (ok. 389 tys.),
wielkopolskie (ok. 351,9 tys.) i małopolskie
(ok. 329,8 tys.). Województwa z najmniejszą liczbą
dzieci, do których może trafić wsparcie, to opolskie
(ok. 81,5 tys.), lubuskie (ok. 107,4 tys.)
oraz świętokrzyskie (ok. 144,5 tys.).

Odnowiony i ładny
Z

abytkowy łącznik między
dwoma kamienicami przy
ul. Zwycięstwa 10-12 był
w opłakanym stanie, ale kiedy
na głowę przechodzących ludzi
zaczął się osypywać tynk - stało
się naprawdę niebezpiecznie.

Źródło: www.mpips.gov.pl
www.money.pl

Dziwnym trafem oba budynki, które łączy, są własnością
wspólnot - tylko do łącznika
jakoś nikt się nie przyznawał.
Okazało się, że jest on nadal
gminny, mimo że przynależy do
obu budynków.

W trakcie spożywania alkoholu między trzema mężczyznami
wywiązała się kłótnia a następnie bójka. Jeden z nich chwycił za
nóż i zadał cios koledze. Rana okazała się jednak powierzchowna i nie wymagała hospitalizacji. Wszyscy uczestnicy libacji mieli
prawie 3 promie alkoholu we krwi.

Oto ostateczna kwota zbiórki
dla WOŚP w Świebodzicach.

rządy otrzymają także podręcznik instruktażowy do ustawy

Sprawą zajął się Zastępca
Burmistrza miasta Krystian
Wołoszyn.
- Łącznik został poddany
gruntownemu remontowi, został
wzmocniony i zyskał nowe zadaszenie. Prace kosztowały ok.

Pani Justyna na straży porządku
ustyna Grześkowiak od 1
lutego dołączyła do składu
Jświebodzickiej
Straży Miejskiej.

To druga kobieta w historii istnienia tutejszej Straży.
Pani Justyna jest świebodziczanką, ma doświadczenie
w służbie, przez kilka lat praco-

wała w wałbrzyskiej SM. Ma
wyższe wykształcenie, jest także
żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.
Po uzupełnieniu wakatu Straż
Miejska w Świebodzicach liczy
6 osób - czyli tyle, ile dotychczas. Przypominamy jednocześ-

20 tys. zł, teraz będziemy dążyć
do tego, by łącznik został wykupiony - można w nim urządzić
np. garderobę dla jednego
z przylegających mieszkań
- mówi Krystian Wołoszyn.
I

nie, że siedziba SM mieści się
obecnie w pomieszczeniach
dworca PKP przy ul. Plac Dworcowy 1. Ma to związek z remontem budynku urzędu przy ul. Żeromskiego 27.
I

Nie ma świńskiej grypy w powiecie świdnickim
o dobra wiadomość zważywszy, że na
Dolnym Śląsku odnotowano już ponad
T
50 (!) takich zachorowań - i aż trzy przypad-

ki śmiertelne. Niestety, mamy za to wysyp
normalnej grypy, a ta może być równie groźna zwłaszcza, jeśli dopuścimy do powikłań.
W Miejskim Ośrodku Zdrowia w Świebodzicach odnotowano zwiększoną liczbę
pacjentów z przeziębieniami, jednak - jak
podkreśla Adrian Szewczyk, dyrektor MOZ

- jest to normalne zjawisko o tej porze roku
i przy takiej (dość wysoka temperatura)
pogodzie. W powiecie świdnickim od stycznia do połowy lutego Sanepid zarejestrował
1400 zachorowań. I jest to i tak o 200 mniej,
niż w analogicznym okresie 2015 roku. Chorujemy głownie na grypę typu A.
Uważajmy na siebie, lepiej unikać dużych
skupisk ludzi, przyjmować witaminę C (najlepiej tę lewoskrętną) i dbać o siebie.

Podstawowe zasady to:
G unikanie kontaktów z osobami chorymi,
kaszlącymi, kichającymi
G częste mycie rąk
G częste wietrzenie pomieszczeń
G zażywanie witamin, aktywność fizyczna.

Wystąpienie z WZWiK
4

wydarzenia
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- co gmina na tym zyskuje?

W

grudniu 2015 roku
- jak już informowaliśmy - Rada
Miejska w Świebodzicach podjęła uchwałę o wystąpieniu naszej gminy z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. U wielu naszych czytelników rodzi to
wciąż szereg pytań - co to oznacza dla miasta i mieszkańców?
Czy będziemy więcej - lub mniej
- płacić za wodę i ścieki?
Zapytaliśmy o to burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.
GŚ: - Panie burmistrzu,
pojawiają się liczne zapytania
w związku z naszym
wystąpieniem z WZWiK,
czy mógłby pan w skrócie
wyjaśnić - co było
najważniejszym powodem
takiej decyzji?

Bogdan Kożuchowicz: - Na
tę decyzję złożyło się wiele
czynników, ale najkrócej mówiąc: od wielu lat w Świebodzicach mamy stosunkowo niskie
ceny wody, ponieważ sami
kształtujemy politykę cenową
w tym zakresie. Dostawcą wody
dla miasta jest nasza spółka,
czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Tymczasem od pewnego czasu WZWiK podejmował
kroki w celu przejęcia gospodarki wodnej i narzucenia nam własnych - o wiele wyższych - stawek za wodę. Taka polityka była
dla nas nie do przyjęcia, dlatego
zapadła decyzja o opuszczeniu
Związku.
G Czy to oznacza,
że dotychczasowa stawka
za dostarczanie wody
pozostaje?

Żołnierze Wyklęci
- nie z naszej Pamięci
Publicznym Zespole dzieży, kształtowanie właśSzkół Podstawowo- Gim- ciwych postaw i respektowanie
W
nazjalnych z Oddziałami Inte- norm społecznych. Uczniowie

gracyjnymi w Świebodzicach
realizowany jest projekt edukacyjny na temat Żołnierzy Wyklętych.
Trwają prace mające na celu
kształcenie kompetencji humanistycznych uczniów: zgłębianie wiedzy o historii Polski,
rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i mło-

w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Wolności 13. Tym razem potrwa nieco krócej - od
godz. 9:00 do 12:30.
Na naszych krwiodawców
czeka losowanie nagrody-nie-

Wysokość dofinansowania to 90% kosztów,
czyli 121 050,00 zł, razem suma zadania to
134 500,00 zł.
Termin realizacji od 1 grudnia 2015 r.
do 31 sierpnia 2016.
gmina ma własne ujęcie wody
i ma wpływ na kształtowanie
cen poprzez gminną spółkę.

Informacje dot. projektu na:
www.swiebodzice.pl/strony_2/rewitalizacja_info.htm

IV Bieg Tropem Wilczym
I

pod opieką nauczycieli gromadzą materiały, tworzą prezentacje, redagują teksty przybliżające fakty koleżankom i kolegom. W ramach zajęć i warsztatów przedmiotowych oraz
artystycznych dzieci i młodzież
mają możliwość uczestniczenia w ważnych momentach
dziejowych Ojczyzny.
I

Zbiórka z niespodzianką

apraszamy serdecznie na
zbiórkę krwi, która odbęZ
dzie się w czwartek, 25 lutego,

- Tak, cena wody, która obowiązuje obecnie, nie zmieni się.
G Czy coś jeszcze miało wpływ
na taką decyzję?
- Nie ukrywam, że w sytuacji,
gdy stawki za odbiór ścieków
dla naszego miasta zostały przez
Związek ujednolicone (bo wcześniej były zróżnicowanie i np.
mieszkańcy Osiedla Piastowskiego płacili więcej, niż reszta
miasta), to także stało się argumentem za opuszczeniem
WZWiK.
G No właśnie, a co w takim
razie ze stawkami za ścieki,
czy tu się coś zmieni?
- Stawki za odbiór ścieków
ustala WZWiK, które jest właścicielem oczyszczalni ścieków,
i na te uregulowania nie mamy
wpływu. Natomiast ważne
w tym wszystkim jest to, że

W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa
Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia
z budżetu Województwa Dolnośląskiego
pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla gmin Świebodzice na opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn.
„Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie
Województwa Dolnośląskiego”
współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020, w ramach Funduszu Spójności.

spodzianki, którą ufundowała
firma Cast sp. j. Cieszymy się,
że kolejna, świebodzicka firma
dołączyła do grona przedsiębiorstw, wspierających szczytną ideę krwiodawstwa.
Losowanie upominku odbędzie się pod koniec akcji.
I

D

nia 28 lutego w całej Polsce wystartuje bieg Tropem Wilczym. Tegoroczna, czwarta już edycja projektu
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” realizowanego przez Fundację
Wolność i Demokracja, urasta do rangi największej imprezy biegowej o charakterze
edukacyjnym w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 28 lutego w ponad 160 miejscowościach, w tym w największych: Warszawie,
Krakowie, Poznaniu czy Szczecinie, oraz za
granicą: w Nowym Jorku, Londynie, Li-

dzie, Równem i Żytomierzu. Ponad 40
tysięcy biegaczy wystartuje na symbolicznym dystansie 1963 metrów - jest to nawiązanie do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy
Wyklę-tych - Józefa Franczaka „Lalka”.
W tym roku w wielu miastach uczestnicy
będą mieli możliwość startu również na
5 i 10 kilometrów. Impreza ma na celu
popularyzację wiedzy o polskim podziemiu
antykomunistycznym i antysowieckim
działającym w latach 1944-1963 w obrębie
granic II RP.

Weź swoją
przyszłość
we własne ręce
J

uż 17 marca odbędzie się czwarta
edycja Świebodzickich Targów
Przedsiębiorczości i Planowania
Kariery. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu. Po raz kolejny eksperci
i doradcy zwodowi podpowiedzą, czym
kierować się w wyborze dalszego etapu
kształcenia, jak zaplanować karierę
zawodową, jak podnosić swoje kwalifikacje czy poruszać się na wymagającym rynku pracy.

Targi odbędą się 17 marca w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności
13. jest to wydarzenie, które rokrocznie
przyciąga setki uczniów, zarówno gimnazjów, stojących przed wyborem dalszego etapu nauki, jak i ponadgimnazjalnych, chcących zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych w regionie.
Targi organizowane są przez Urząd
Miejski w Świebodzicach oraz Powiatowy Urząd Pracy, Filię w Świebodzicach.

W całej Polsce wydarzeniu towarzyszyć
będzie zbiórka publiczna na budowę pomnika Polaków zmarłych w czasie Wielkiego
Głodu na terenach Związku Sowieckiego
w latach 1932-33.
W Świebodzicach bieg wystartuje o godz.
9:30.
Trasa przebiegać będzie przez Książański
Park Krajobrazowy, ul. Solną, koło zbiornika
wodnego. Biuro zawodów znajdować się
będzie w budynku zakładów Termet SA przy
pętli autobusowej ul. Długa 13.

Nie boją się inwestycji
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P

rzybywa w naszym mieście budynków z nową
elewacją, dachem, odrestaurowanym pieczołowicie portalem, ozdobną podmurówką z piaskowca czy efektowną stolarką drzwiową. Na
takie inwestycje coraz chętniej
decydują się współwłaściciele
nieruchomości, i chodzi nie
tylko o efekt estetyczny, ale realne zmniejszenie kosztów użytkowania.
W większości są to termomodernizacje budynków. Takie inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza tym dzięki termomodernizacji członkowie wspólnoty odczuwają we
własnej kieszeni zmniejszenie
kosztów utrzymania swoich
mieszkań.
- Ideą termomodernizacji jest
zmniejszenie zużycia ciepła a co
za tym idzie również zmniejsze-

wieści z miasta

nie emisji CO2 do atmosfery
- mówi Waldemar Tomczak,
prezes spółki Prefekt, największego zarządcy nieruchomości
w Świebodzicach (pod względem liczby zarządzanych wspólnot). - Poprzez zmniejszenie zużycia ciepła zmniejszają się
koszty utrzymania lokalu, a tym
samym poprawia się budżet domowy. Zatem stać przeciętnego
Kowalskiego na zwiększenie
stawki funduszu remontowego
i z tej składki spłacać ratę kredytu na wykonanie tej inwestycji.
Oprócz efektów wymiernych
złotówkowych są również aspekty estetyczne, środowiskowe,
komfortu cieplnego w lokalu,
jak i podniesienie wartości lokalu mieszkalnego. Współwłaściciele, którzy zdecydowali się
nam zaufać, nie ukrywają zadowolenia z podjętych decyzji.
I sporo jest chyba takich zadowolonych współwłaścicieli, bo
liczba inwestycji realizowanych
przez wspólnoty rośnie. Np.
w ostatnich dwóch latach Prefekt
przeprowadził termomodernizacje w budynkach przy ul.: Kolejowa 25, Towarowa 1, Sienna
3, Strzelecka 2, 4, 12, 18, 20, 3-

go Maja 14. Z kolei na Ofiar
Oświęcimskich 8 wykonano
wymianę pokrycia dachowego
i termomodernizację. Wartość
inwestycji to 140.000 zł (kredyt
termomodernizacyjny), Bank
Gospodarstwa Krajowego dofinansował 20.800 zł
A oto kilka najbardziej efektownych inwestycji termomodernizacyjnych:
G Wiejska 1 - wartość inwestycji 319.749 zł (kredyt remontowy) gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansował
49.060 (premia remontowa) , zł
co zmniejsza wartość kredytu .
Zakres remontu - wymiana pokryć dachowych, termomodernizacją, odtworzenie elewacji
frontowej z detalami architektonicznymi w kształcie historycznym. Budynek robi naprawdę
wrażenie, a jego mieszkańcy
mają podwójne powody do zadowolenia - w tym roku miasto
przeprowadzi remont chodnika
na tej ulicy - co było zgłoszone
przez mieszkańców do budżetu
obywatelskiego na 2016 rok.
G Kolejowa 13 - wartość
inwestycji 111.577 zł. Zakres remontu - wymiana pokrycia i ter-

momodernizacja. Wydatna inicjatywa współwłaścicieli zarówno przy termomodernizacji jak
i pracach na posesji wokół nieruchomości. Realizacja 2015 r. Budynek to zabytkowa willa z przepięknie odtworzonym cokołem
z piaskowca. To prawdziwa perełka!
G Park Miejski 4 - wartość
inwestycji 176.948 zł. Zakres
remontu - termomodernizacja
ścian zewnętrznych.
Wspólnota oczekuje na premię termomodernizacyjną. Realizacja 2015 - 2016 r.
G Mickiewicza 3 - wartość
inwestycji 259.945 zł (kredyt
termomodernizacyjny), gdzie
Bank Gospodarstwa Krajowego
dofinansował 41.591 zł (premia
termomodernizacyjna), co zmniejsza wartość kredytu. Zakres remontu - wymiana pokryć dachowych, termomodernizacja, odtworzenie elewacji frontowej
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WIEJSKA 1

z detalami architektonicznymi
w kształcie historycznym. Realizacja 2014-2015 r.
G Stawowa 1, 3, 5 - wartość
łączna tej inwestycji to aż
413.132 zł. Zakres remontu
także był imponujący - wymiana
pokryć dachowych, termomodernizacją, odtworzenie elewacji
frontowej z detalami architektonicznymi w kształcie i kolorze
historycznym.

W 2016 r. premie już mają
zapewnione inwestycje termomodernizacyjne Strzelecka 6,
Strzelecka 14, Strzelecka 16,
Graniczna 10, realizacja rusza
wiosną.
Oczekują na rozpatrzenie
wniosków Mikulicza 16, Piłsudskiego 31. Trzymamy kciuki
za ich powodzenie bo dzięki
takim inwestycjom nasze miasto
po prostu pięknieje.

DO SERCA PRZYTUL PSA

MICKIEWICZA 3

P

rezentujemy jeszcze raz
psiaki, które zostały znalezione na terenie naszego
miasta i umieszczone w schronisku w Uciechowie. Z pewnością
miały kiedyś swoich właścicieli,
niestety ci pozbyli się ich w bezwzględny sposób.
Może ktoś z Państwa chciałby
się zaopiekować którymś z czworonogów? One z pewnością odwdzięcza się wielką miłością
i przywiązaniem.
Przy okazji - pozytywna informacja, bo jeden z piesków, Krecik, który w zasadzie nie miał
szans na adopcję, znalazł nowy
dom i pojechał do Katowic. To
wspaniała wieść i mamy nadzieję, że szczęście uśmiechnie się
i do pozostałych psiaków.

Kontakt - adopcja
Ośrodek Pomocy
dla Zwierząt w Uciechowie
510 433 322
889 137 137
(od godz. 14 - adopcje
zwierząt)
schronisko@uciechow.com

STAWOWA 1, 3, 5

G ARCHIE (Arczi) - ok.1,5
roczny psiak o posturze jamnika.
Uwielbia spacery, kontakt z człowiekiem, długie zabawy. Psiak
potrafi zachowywać czystość
w domu, akceptuje dzieci, niestety nie toleruje innych psów
dlatego powinien być jedynakiem.
G ZEN - największy pies

w schronisku, psiak o potężnej
budowie. Z całą pewnością budzi respekt wśród obcych ludzi,
wystarczy że kogoś dobrze poz-

na i polubi, a momentalnie zmienia się w łagodnego baranka.
Zen jest psem bardzo karnym,
zna podstawowe komendy,
uwielbia kontakt z człowiekiem,
zachowuje czystość w boksie.
Idealny pies stróżujący. Konieczny dom bez innych zwierząt, których Zen zupełnie nie
toleruje.
G AVIS - średniej wielkości
psiak w wieku około 5 lat.
Kiedyś miał dom, ale sądząc po
tym w jakim stanie trafił do

schroniska to pewnie jego życie
nie było usłane różami - złamana
łapa, zagłodzony, z wystającymi
kośćmi przebijającymi niemalże
skórę. Teraz dochodzi do siebie
w schronisku, ale jedyne czego
mu brakuje to dobry dom.
Avis jest łagodny do ludzi
oraz zwierząt, spokojny, akceptuje dzieci, zachowuje czystość
w domu, ładnie chodzi na smyczy. Ideał prawda? Przygarnij
go, a on odwdzięczy się całym
sobą. Avis nigdy nie miał dobrego domu, a mimo to kocha ludzi
ponad wszystko, teraz zasługuje
na najlepszą rodzinę na świecie.

KOLEJOWA 13

Szukamy domu
dla Leona
eon to 4,5-letni, zadbany
i wesoły piesek. Przez całe
L
swoje życie mieszkał na tere-

nie posesji, w budzie. Jest bardzo przyjazny do ludzi, lubi
dzieci. Jest sporym psiakiem,
to mieszaniec wilczura i dobermana, więc może być idealnym stróżem naszej posesji,
jednak nie chodzi tu o stróżowanie i pilnowanie mienia
- chcemy, żeby piesek zaznał
normalnej czułości i spacerków - a z pewnością oddźwięczy się miłością i przywiązaniem.
Leon potrafi chodzić na smyczy.
Jego dotychczasowa właścicielka jest zmuszona psa oddać, bo nie może się nim dłużej opiekować. Ale chciałaby
bardzo, by psiak trafił w dobre
ręce, do dobrych ludzi, kochających zwierzęta i potrafiących
się nimi zajmować. Dlatego
poprosiła nas o pomoc w zna-

lezieniu mu nowego, dobrego
domu.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Leonem
- prosimy o kontakt pod nr telefonu: 782-617-583.
Leon to 4,5-letni mieszaniec
wilczura i dobermana.
Jest przyjazny w stosunku
do ludzi, ale ze względu
na swoją posturę
może budzić respekt

Skradzione mądrości, czyli
6
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dlaczego warto czytać

KRÓTKO...

Konkurs Logicznego Myślenia
11 marca w Szkole Podstawowej nr 4
odbędzie się Ogólnopolski Konkurs
Logicznego Myślenia. W konkursie mogą
brać udział uczniowie klas I-VI,
którzy do 20 lutego wniosą opłatę 9 zł
do swoich wychowawców lub koordynatora
konkursu p. Małgorzaty Kulik. Więcej szczegółów
i przykładowe zadania można znaleźć pod adresem
www.ces.edu.pl/logika

Maciej Śliwowski wśród 31
najlepszych matematyków
Dolnego Śląska

D

nia 11 lutego br. biblioteka dziecięca gościła Teatr
Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” z Krakowa. W ramach ferii dzieci obejrzały
przedstawienie pt. „Skradzione
mądrości”. Jest to bajka promująca czytelnictwo. Spektakl pokazuje, jak niezwykły wpływ ma
na dzieci obcowanie z literaturą.
Książki bowiem rozwijają ich
wyobraźnię, zdolność myślenia,
powiększają zasób słownictwa
i wiedzę o otaczającym świecie.
W spotkaniu uczestniczyło 140
osób. Teatrzyk obejrzały dzieci
ze świebodzickich przedszkoli,

podopieczni Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr Szkolnych de Notre Dame
oraz pozostali czytelnicy Oddziału Dziecięcego. Widowisko
skierowane było do najmłodszych czytelników.
„Skradzione mądrości” to
pełna humoru i akcji opowieść
o tym, że każda przeczytana
książka jest prawdziwą przygodą. Przedstawienie opowiada
historię Skrzata, który jest pochłonięty literaturą do tego stopnia, że niemal nie zauważa
prawdziwego świata. Nie prze-

żywa prawdziwych przygód, nie
ma prawdziwych przyjaciół.
Kiedy Sowa kradnie cały jego
księgozbiór, żeby stać się prawdziwym „symbolem mądrości”,
Skrzat postanawia go odzyskać.
Wyrusza w podróż w poszukiwaniu przygód. Na swojej drodze spotyka Biedronka Donka,
który jest tajnym agentem.
Próbuje on rozwikłać zagadkę
książek znikających w całym
Królestwie. Donek nie czyta, ma
słabą wyobraźnię, nie potrafi
logicznie myśleć, więc pomoc
mądrego Skrzata okazuje się niezbędna. Razem ruszają pokonać

Rekrutacja
do przedszkoli i żłobków

Informujemy rodziców,
że rekrutacja maluszków do miejskich przedszkoli oraz żłobków
odbędzie się w okresie od 16.02. do 16.03.2016 r.,
na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”
oraz "Wniosku o przyjęcia dziecka do żłobka".
Oba dokumenty wraz z załącznikami do pobrania w kancelarii:

1. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48 lub na stronie internetowej:
www.przedszkole2.swiebodzice.pl.
2. Publicznego Przedszkola Nr 3 „Niezapominajka”
ul. Spokojna 2, 58 -160 Świebodzice
tel.74 666 96 43 lub na stronie internetowej:
www.przedszkole3.swiebodzice.pl.

Sowę. Donek zostaje schwytany
przez Sowę. Skrzat musi sam
stawić jej czoła. Wyzywa ją na
pojedynek w wiedzy o książkach, który wygrywa. Skruszona
Sowa dowiaduje się, że nie trzeba kraść książek, żeby je przeczytać, wystarczy wybrać się do
biblioteki i je wypożyczyć. Donek postanawia więcej czytać,
żeby być mądrzejszym, a Skrzat
przekonuje się, że również prawdziwy świat wart jest uwagi, bo
można spotkać wiernych przyjaciół i przeżyć wspaniałe przygody.
Ewa Tadeuszak

REKLAMUJ SIĘ!

W dniu 23 stycznia 2016 roku w Instytucie Matematycznym
Uniwersytetu Matematycznego we Wrocławiu odbył się Finał
XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego, w ramach
wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.
Uczeń świebodzickiego Gimnazjum Akademickiego Maciek
Śliwowski otrzymał tytuł finalisty jako jedyny gimnazjalista
ze szkół gimnazjalnych w naszym mieście. Opiekunem Maćka
jest Pani dyrektor Anna Maślach.
Maćkowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.

Karnawałowe przedszkolaki

Gdzie można spotkać
najpiękniejsze
księżniczki,
Spidermenów,
Czarodziejów i inne,
bajkowe postaci?
Oczywiście
- na balach
karnawałowych
w przedszkolach.
Nasze przedszkolaki z 2 i 3 balowały jeszcze przed feriami.
Piękne stroje - to dzieło oczywiście rodziców, a o fantastyczną
atmosferę zabawy zadbały panie wychowawczynie.

W Gazecie

Świebodzickiej

tel. 660 157 518

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
łodzież z LO
w Świebodzicach
M
zawsze chętnie bierze

udział w Ogólnopolskim
Konkursie Polonistycznym
„Z poprawną polszczyzną
na co dzień”.
W tym roku szkolnym
aż 34 uczniów z naszego
liceum przystąpiłodo etapu
szkolnym tego konkuru.
Do kolejnego etapu
- okręgowego zostało
zakwalifikowanych
5 uczniów: Angelika
Górczak i Samanta
Sobkowiak z kl. IIIa hum,
Kinga Andruszkiewicz
z kl. II b, Albert Krynicki
kl. I a i Natalia
Wróblewska kl. Ib.
Jest to duże wyróżnienie,
ponieważ trudno jest się
znaleźć w drugiejczęści
konkursu, a to dlatego,
że wymagane jest aż 75%
poprawnych odpowiedzi
w pracy napisanej
w pierwszym etapie.
A naszym wspaniałym
purystom językowym się
udało!
Życzymy im powodzenia
i mocno trzymamy kciuki.
W marcu będą wyniki.

Tym razem bez śniegu
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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wa tygodnie zimowego oddechu od nauki tradycyjnie
- minęły zbyt szybko. Ale z pewnością uczestnicy tegorocznych zimowisk w naszym mieście mogą się czuć usatysfakcjonowani, bo wybór zajęć był ogromny i każdy
mógł coś dla siebie znaleźć.
Oto podsumowanie tego, co i gdzie działo się podczas ferii.

Wyprawy w mnóstwo ciekawych miejsc,
sanki i ognisko w Andrzejówce,
odkrywanie bliskiej i dalekiej okolicy
- takie były ferie w MDK

G Miejski Dom Kultury
Oj, nie usiedzieli na miejscu uczestnicy zimowiska w MDK.
Niemal codziennie była jakaś wycieczka, a to do Andrzejówki, a to
do kamieniołomów w sąsiedniej gminie Strzegom, a to wyprawa do
Domu Pachnącego Chlebem czy Muzeum Tkactwa, a największym
hitem było zwiedzanie TVP Wrocław i spojrzenie na Wrocław ze
szczytu Sky Tower. W przerwach dzieciaki odwiedzały basen. Było
wesoło, ciekawie i edukacyjnie.

Wizyta w studiu telewizyjnym
wywarła na dzieciach największe wrażenie

7

Widok ze szczytu
Sky Tower
- to było coś

Ferie zimowe 2016 bez śniegu
8

ferie 2016
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Wyniki turniejów na www.osir.swiebodzice.pl

G OSiR sp. z o.o.

Jak co roku w czasie ferii OSiR obniżył cenę biletu za basen do 2 zł. Miłośnikom gier udostępniono
stoły do tenisa stołowego, kręgielnię oraz halę do gry w piłkę koszykową. Wraz z UKS Ameoli OSiR
zorganizował zajęcia z łucznictwa. Był także turniej piłki nożnej, który tradycyjnie cieszył się największym zainteresowaniem.
W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn ze szkół podstawowych, 6 ze szkół gimnazjalnych
i 5 ze szkół ponadgimnazjalnych. Turniej budził wiele emocji. Zwłaszcza w kategorii szkół gimnazjalnych, gdzie do końca toczyła się walka o trzecie miejsce. Dużą rolę odegrali tu bramkarze, których
interwencje przechylały szalę zwycięstwa to na jedną, to na drugą stronę i wybór najlepszego był
naprawdę ciężki. Na pochwałę zasługują Robert Zieliński z Green Team, Kacper Jakubina
z Alkaidy oraz Damian Haglauer z F.C. Footbal Team.

G Świetlica Środowiskowa Tęczowa Gromada

G Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Głównymi atrakcjami ferii na świetlicy były wycieczka do
Teatru Lalek i Aktora na spektakl pt. „Czerwony Kapturek” oraz
zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu, połączonej z warsztatami ceramicznymi. Ponadto, podopieczni korzystali z kręgielni,
basenu, hali OSiR czy biblioteki dziecięcej. Wspólne zabawy i turnieje na świetlicy połączone z zajęciami plastycznymi i teatralnym
były ogromną frajdą. Ostatniego dnia ferii wszyscy razem wraz
z zaproszonymi gośćmi: Bogdanem Kożuchowiczem Burmistrzem Miasta Świebodzice, Krystianem Wołoszynem Zastępcą Burmistrza, Łukaszem Kwadransem Przewodniczącym
Rady Miasta oraz Izabelą Siekierzyńską Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej spotkali się na pizzy, aby w miłej atmosferze
opowiedzieć o tym co nas ciekawego spotkało na feriach.

Podczas ferii sporo działo się w bibliotece. Dzieci czytały swoje
ulubione bajki, bibliotekę odwiedzali też mili goście: grupa
„Motylki” z Niepublicznego Przedszkola Koniczynka, podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz grupa
dzieci ze świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Dzieci
oglądały książki, uczestniczyły w grach i zabawach oraz grały
w gry planszowe.

Strzelanie z łuku to było coś
nowego podczas tegorocznych
ferii z OSiR-em. Do tego
turnieje piłki, kręgielnia,
no i basen za 2 złote

Wspólne czytanie bajek, lekcje biblioteczne i teatrzyk (relacja
na str. 6) - tak wyglądały ferie w bibliotece

G Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
W Czwórce zorganizowane zostało zimowisko dla łącznie 43
dzieci. Dzieci miały zajęcia na basenie, odwiedziły naszą SnieżkęInvest, jedną z miejskich piekarrni; powodzeniem cieszyły się
także zajęcia z łucznictwa, turnieje, gry i zabawy z harcerzami ,
wyjazd do kina, konkurs fotograficzny oraz plastyczny.

Feriowicze z Cierni też spędzili wyjątkowe dwa tygodnie.
Odwiedzili Śnieżkę, pływali na basenie, strzelali z łuku, wybrali
się do kina na film pt. „Misiek”. Była zabawa karnawałowa,
odwiedziny komisariatu policji i jednostki straży pożarnej.
Jednym słowem - na nudę nie było czasu.

Słodkie odwiedziny w Śnieżce, własnoręczne przygotowywanie
bułek w piekarni, gry, zabawy, konkursy - w Czwórce też nikt się
nie nudził

FOT. MDK BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

UCZESTNICY ZIMOWISKA W ZSI
ŚWIETNIE SIĘ BAWILI
NA ZAJĘCIACH I WYCIECZKACH,
ZORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

dni
matura...
Już za sto
10

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści ze szkół

piątek, 19 II 2016

Studniówka 2016 Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach

Trzymamy kciuki za naszych
licealistów i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.
Grono Pedagogiczne z LO
Zdjęcia: Henryk Rybiński

T

radycyjnie, na sto dni
przed maturą, uczniowie
i nauczyciele z Liceum
Ogólnokształcącego
w Świebodzicach bawili się na
balu studniówkowym. W tym
roku bal odbył się w sobotę 30
stycznia w pięknej restauracji
,,Księżyc” w Świebodzicach. Po
części oficjalnej - uroczystym
otwarciu balu przez panią dyrektor Dorotę Ciołek, maturzyści
i ich wychowawcy oraz dyrekcja
LO dostojnie zatańczyli poloneza. A później była już tylko zabawa do białego rana. Muzyka,
obsługa cateringu, a także nie-

zwykle elegancki wystrój saliwszystko to podkreślało wyjątkowość tego wieczoru. Uczniowie i nauczyciele wspaniale się
bawili. Podczas zabawy odbywały się liczne konkursy, a także
wybrani zostali król i królowa
studniówki. Studniówka jest
zawsze dla maturzystów wyjątkowym wydarzeniem, na które
czekają prawie trzy lata i na
pewno będą ją miło wspominać.
No, ale nic nie może przecież
wiecznie trwać i po udanej zabawie, harcach i swawoli nadszedł
czas tylko na naukę, bo już za
trzy miesiące matura!

XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach w etapie okręgowym

J

ęzyk rosyjski w tym roku szkolnym
w świebodzickim liceum przeżywa
swoistą reaktywację. Została utworzona liczna grupa rosyjska, składająca się
z uczniów klas pierwszych, których można uznać za miłośników tego już chyba
egzotycznego języka. A w naszej szkole
mogą się go uczyć! Tym bardziej jest nam

miło poinformować, że uczeń Liceum
Ogólnokształcącego w Świebodzicach
Andrzej Haretski z kl. Ia, pod opieką
pani Ireny Horbaczewskiej, został zakwalifikowany do etapu okręgowego
XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Eliminacje II stopnia odbędą się dnia
5 marca 2016 r. w Instytucie Filologii

Słowiańskiej we Wrocławiu. Andrzejowi
serdecznie gratulujemy sukcesu i trzymamy za niego kciuki w etapie okręgowym.
LO Świebodzice

Wieczór z diamentową Agnes
kultura
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A

gencja Reklamowa
„Caromedia” już od
dłuższego czasu dba
o to, aby w naszym
mieście cyklicznie rozbrzmiewała przepiękna muzyka.
„I Wieczór z Muzyką Klasyczną” odbył się 10 października, a gościliśmy wówczas Nova
Quartet z Bydgoszczy. Od III
koncertu Honorowy Patronat
nad tym przedsięwzięciem objął
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz. Przez
ten czas, pierwotnie w sali „Metalowiec” przy ul. Wałbrzyskiej,
a następnie w sali „Włókniarz”
przy ul. Żeromskiego gościliśmy
wielu znakomitych artystów,

m.in.: Duet Gitarowy Braci
Kudełka, „Trio Mosso”, „Duet
Akordeonowy” czy „Fusion
Strings Quartet”.
Koncerty cieszą się sporą popularnością i są wyczekiwane
przez świebodziczan. Tak było
i tym razem. 5 lutego 2016 r. „XI
Wieczór z Muzyką Klasyczną”
zgromadził mnóstwo publiczności, wypełniającej salę koncertową po brzegi.
Agnes Violin, czyli Agnieszka Flis, to artystka zapowiadana
na długo występem. Jej koncert
z przyczyn niezależnych odkładano w czasie, ale jak się okazało, warto było czekać na Agnes,
jej elektryczne diamentowe

skrzypce i widowisko, które
stworzyła. Zapowiadana jako
„polska Vanessa Mae”, niezwy-

piątek, 19 II 2016

kle ciepła, energetyczna, radosna
dziewczyna z temperamentem
„porwała” sympatyków muzyki

zyskując niebywałe uznanie oraz
udowodniając, że w pełni zasługuje na porównanie do słynnej,
światowej klasy skrzypaczki.
Repertuar Agnes złożony z różnych rodzajów muzyki: klasycznej, musicalowej, filmowej i pop
(m.in.: Michael Jackson, Vivaldi) zaspokoił gusta najwybredniejszych odbiorców. Piękna filigranowa kobieta, gustowne stroje i cudowna oprawa sceniczna
(dymy i światła), uczyniła z tego
koncertu widowisko o niebywałych wrażeniach estetycznoartystycznych.
Agnes Violin zachowująca się
na scenie jak prawdziwa profesjonalistka, w przekonywujący
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sposób przekazała zebranym, że
muzyka oraz gra na skrzypcach
elektrycznych jest sensem jej
życia.
1,5 godziny koncertu minęło
bardzo szybko, pozostawiając
niesamowite wrażenie. Poniżej
wywiad z Agnes Violin udzielony bezpośrednio po koncercie
dla Czytelników „Gazety Świebodzickiej”.
Następny występ z cyklu
„Wieczór z Muzyką Klasyczną”
już po raz XII (dwunasty) odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku.
Materiał zebrała i wywiad
przeprowadziła Beata Wiciak
z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach.

Muzyka jest dla mnie jak drugie bicie serca
Rozmowa z Agnes Violin (wywiad autoryzowany)

Gazeta Świebodzicka: Agnes Violin,
czy to Pani prawdziwe imię
i nazwisko?
Agnes Violin: Nazywam się Agnieszka Flis. Agnes Violin to mój pseudonim
artystyczny.
 Skąd wzięła się taka nazwa?
- Troszkę z przypadku. Kiedy koncertowałam za granicą, na pasażerskim
statku Transatlantyckim, Amerykanie
mieli problem z wypowiedzeniem imienia „Agnieszka”, więc zaczęli zwracać
się do mnie „Agnes”, a ponieważ wszędzie pojawiałam się ze swoimi skrzypcami, zaczęto za mną wołać: „o, idzie
Agnes i jej Violin”- i tak pozostało.
 Skąd Pani pochodzi?
- Z Krakowa, jestem rodowitą krakowianką, ale w tej chwili oprócz tego, że
cały świat jest moim domem, kiedy
wracam do Polski, pomieszkuję w Łodzi.
 Jakie wykształcenie Pani posiada?
- Wyższe - magister sztuki instrumentalistyki. Skończyłam krakowską szkołę
muzyczną w klasie skrzypiec, fortepianu i altówki. Studia muzyczne ukończyłam w Łodzi.
 Jakie jest znaczenie muzyki w Pani
życiu?
- Oj, muzyka jest dla mnie jak drugie
bicie serca. Jest wszystkim, co kocham,
ale dopiero na drugim miejscu - po rodzinie i najbliższych.
 W okresie studiów
współpracowała Pani z Filharmonią
Łódzką , Operą Warszawską,
dawała Pani koncerty na innych
kontynentach, m.in. w Azji
i Ameryce Północnej, a proszę
powiedzieć, czy koncertowała Pani
na Dolnym Śląsku?
- Tak, to prawda, koncertowałam
w wielu miejscach, ale na Dolnym Śląsku jestem po raz pierwszy. Koncertując
w Polsce nie mam czasu na zwiedzanie,

czego bardzo żałuję. Przyjeżdżam na
miejsce, próba występ, często nawet nie
zdążę nic zjeść. Żałuję, że mój pobyt
ogranicza się zwykle do występów
i niestety nie mogę pozwolić sobie na
zwiedzanie.
 W pewnym momencie życia Pani
zamiłowanie do muzyki klasycznej
podążyło w innym kierunku.
Co prawda skrzypce pozostały,
ale stworzyła Pani własne show
na skrzypcach elektrycznych
i altówce. Co Panią do tego skłoniło?
- Myślę, że zdecydował przede
wszystkim mój charakter. Występując
z orkiestrą symfoniczną, byłam „jedną
z wielu". W początkowym okresie studiów muzycznych grałam w kwartecie
klasycznym za granicą. Obserwowałam
solistów i w pewnym momencie zdałam
sobie sprawę, że nie chcę być „zamknięta w schematy”. Kupiłam skrzypce
elektryczne i odblokowałam swój
umysł. Mój indywidualizm i silna osobowość sprawiły, że zdecydowałam się
na występy solo, tworząc widowisko
zgodne z moimi wyobrażeniami i temperamentem. Chciałam grać dla ludzi
i przekazywać moje indywidualne emocje.
 Koncertuje Pani bardzo dużo.
Z jakim artystami zdarzyło się Pani
współpracować i których ceni sobie
Pani najbardziej?
- Oj, z wieloma. Wśród nich Zbigniewa Wodeckiego uważam za numer 1.
To niesamowity głos i osobowość. Poza
tym cenię sobie występy ze „starą gwardią”, oldboyami. To artyści z ogromnym dystansem do siebie, bardzo profesjonalnie przygotowani do pracy,
ceniący i szanujący swoją publiczność
i współpracowników.
 Co Pani powie o swoich
diamentowych
skrzypcach?

- Biżuterią Swarovskiego ozdabiam
stroje sceniczne. Potem pomyślałam
o skrzypcach, że warto byłoby je tak
zmienić. Mój tata był mocno przeciwny,
bojąc się, że zniszczę tak drogi instrument, ale... ponieważ jestem niemiłosiernie uparta, to zrobiłam „po swojemu. Powstała nawet historia, że posiadam dwie pary skrzypiec - jedną wyklejoną prawdziwymi diamentami, drugą
kamieniami Swarovskiego i aby je
zabezpieczyć przed kradzieżą, nigdy nie
wiadomo, na których będę koncertowała danego dnia .Ze względów bezpieczeństwa nie mogę powiedzieć czy to
prawda... (śmiech)
 Jak odebrała Pani przyjęcie przez
świebodzicką publiczność?
- Bardzo, bardzo pozytywnie. Kiedy
gram, patrzę na ludzi, szukam wzrokowego kontaktu, interakcji z publicznością. Tu było wspaniale, niesamowicie. Publiczność żywo reagowała na
mój każdy gest, na muzykę. Biła brawo
w odpowiednich momentach, czułam,
jak bardzo jesteśmy zsynchronizowani.
Owacje na stojąco na zakończenie koncertu, to jest coś, co każdy artysta może
sobie wymarzyć.
 A jakie ma Pani plany
na przyszłość?
- Koncerty, koncerty, koncerty...
W Europie, na świecie, w Polsce. Niemal cały kalendarz mam wypełniony
terminami, ale jest to, to, co kocham
więc pracy nigdy nie za wiele.
 Życzę Pani wielu udanych
występów i satysfakcji nie mniejszej
niż dzisiaj. Dziękuję serdecznie
za wywiad dla czytelników Gazety
Świebodzickiej, naszych
mieszkańców oraz Pani
sympatyków, których na pewno po
dzisiejszym koncercie Pani przybyło.
- Dziękuję.


Podwójną wejściówkę na koncert otrzymała nasza Czytelniczka
Pani Teresa Okońska, która jako pierwsza zadzwoniła
i odpowiedziała na konkursowe pytanie.

W kręgu „Harry’ego Pottera”
złonkowie Dyskusyjnego
Klubu Fantasy, działającego
C
w Oddziale Dziecięcym Miej-

skiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach, co roku typują powieść, na podstawie której
przygotowujemy przedstawienie. Dla przypomnienia, w zeszłym roku był to „Władca pierścieni” J. R. R. Tolkiena. W tym
roku, klubowicze wytypowali
„Harry’ego Pottera” J. K. Row-

ling. Ponieważ w powieści tej
występuje wielu bohaterów,
a nasze przedstawienie będzie
zawierało sceny z różnych części
powieści, postanowiliśmy ogłosić casting, w celu pozyskania
większej liczby aktorów.
Casting odbył się 4 lutego
i pomimo trwających ferii zgłosiło się kilku kandydatów. Nowi
aktorzy szybko zgrali się z klubowiczami, dzięki czemu prak-

tycznie nikt nie miał tremy. Było
za to wiele śmiechu, gry aktorskiej i dobrej zabawy. Odegraliśmy scenki, według scenariusza przygotowanego na potrzeby
castingu. Już w trakcie jego
trwania napływały nowe pomysły, co do przedstawienia. Padały
propozycje związane z efektami
specjalnymi, dopisanie kolejnych scen, elementów scenografii, a także stroi. Tak więc przed

nami mnóstwo pracy, ale to nas
nie przeraża, ponieważ świetnie
się przy tym bawimy.
Choć oficjalny casting już się
odbył, nadal można zgłaszać się
do wzięcia udziału w przedstawieniu. Serdecznie zapraszamy
do Oddziału Dziecięcego, gdzie
udzielimy wszelkich informacji.
Agnieszka Okarmus
moderator Dyskusyjnego
Klubu Fantasy
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Muzyka przekracza granice
N

iesamowity, wspólny
koncert w wykonaniu
polskiej i niemieckiej
młodzieży, podsumował kilkumiesięczny projekt,
realizowany przez nasz Miejski
Dom Kultury oraz podobną
instytucję w Lipsku, pod patronatem fundacji Erinnerung
Verantwortung Zukunft oraz
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Projekt okazał się nie
tylko okazją do promowania
młodych talentów, ale także szerzenia idei tolerancji, wielokulturowości i dobrych relacji
między rówieśnikami.
Chodzi o projekt Songs about
life, który realizowany był przez
świebodzicki MDK i jego odpowiednik w Lipsku. We wrześniu

grupa młodych świebodziczan
gościła przez kilka dni u zachodnich sąsiadów, gdzie nagrali
płytę - a 7 lutego grupa młodzieży z Niemiec przyjechała do
Świebodzic. W piątek, 12 lutego, w Hotelu Księżyc uczestnicy
projektu zaprezentowali fantastyczny, międzynarodowy performance pełen muzyki na
żywo, tańca i śpiewu.
Na scenie wystąpili młodzi
artyści z Niemiec, Rosji i Wietnamu oraz nasza młodzież.
Gośćmi wydarzenia byli Wiktor
i Bartosz Wawrzkowicz, Max
Mazurek i Ada Piasecka - instruktorzy z MDK oraz Ian Cox,
angielski wokalista i muzyk.
Wydarzenie poprowadziły
wspólnie: Agnieszka Gielata,

dyrektor MDK oraz Jolanta
Drywa, opiekunka projektu po
stronie niemieckiej. Na widowni zasiedli rodzice i przyjaciele
utalentowanych młodych ludzi
oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans, który wszystkim uczestnikom projektu złożył
gratulacje a gościom przekazał
upominki, przygotowane przez
Urząd Miejski w Świebodzicach.
- W projekcie wzięło udział
10 młodych ludzi ze Świebodzic, plus dwóch opiekunów, po
stronie niemieckiej uczestniczyło 13 osób - mówi Agnieszka
Gielata, dyrektor MDK. - To był
dla nas pewien eksperyment, to
pierwsze takie przedsięwzięcie,
realizowane przez dwa domy
kultury. Uważam, że powiódł się
znakomicie, czego dowodem był
piątkowy koncert. Młodzież pokazała umiejętności na naprawdę wysokim poziomie, zawiązały się przyjaźnie i mamy nadzieję kontynuować współpracę.
Goście z Niemiec byli pod
ogromnym wrażeniem pobytu
w Polsce, bardzo podobały im
się Świebodzice, położenie
naszego miasta, Rynek - i przepyszna kuchnia. Na kolana powalił ich Wrocław, z zachwytem
zwiedzili Rynek, poszukiwali
krasnali a na koniec wzięli udział
w warsztatach w Fundacji
PROM.
Niemiecka młodzież wyjechała ze Świebodzic z bardzo
dobrymi wrażeniami, a kilka
dziewcząt także ze złamanym
sercem - co jest efektem warsztatów tanecznych, prowadzonych przez utalentowanego
Maxa Mazurka. Mamy więc
nadzieję, że wrócą do nas z radością :)

TANECZNY POPIS
MAXA MAZURKA
WYWOŁAŁ PISK
ZACHWYTU

Miłość i muzyka to idealne uzupełnienie
uzyka z takich filmowych
hitów, jak „Upiór w opeM
rze”, „Love story” czy „Titanic”

zabrzmiała podczas walentynkowego koncertu w wykonaniu
Kwartetu Quintessenza. To wyjątkowo romantyczne spotkanie
z muzyką odbyło się w niedzielę, 14 lutego, w Miejskim Domu
Kultury.
Słuchacze z przyjemnością
wysłuchali pięknych utworów,
które przeszły do kanonu muzyki filmowej. Wiele z nich to - co
tu dużo mówić - prawdziwe wyciskacze łez.

Spotkanie poprowadziła Krystyna Swoboda z Filharmonii
Sudeckiej, która krótkim wprowadzeniem przybliżała historię
każdego utworu. Wspaniałe wykonanie Kwartetu Quintessenza
jak zwykle sprawiło, że słuchacze spędzili wyjątkowo miłe,
walentynkowe popołudnie.
Kwartet tworzą: Patrycja
Swoboda, Daniel Swoboda,
Wiktor Wawrzkowicz i Bartosz Wawrzkowicz.
Zdjęcia: MDK - Bartłomiej
Fijałkowski

FOT. MDK BARTOSZ FIJAŁKOWSKI

POLSKO-NIEMIECKI PERFORMANCE
Z MUZYKĄ NA ŻYWO, ŚPIEWEM
I TAŃCEM WYWARŁ OGROMNE WRAŻENIE
NA SŁUCHACZACH
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Konkurs fantasy

D

Rys. Maria Patyk

ziś kolejna odsłona twórczości młodych,
świebodzickich pisarzy. To praca, która
zdobyła II miejsce w konkursie na opowiadanie fantasy, zorganizowanym w ubiegłym
roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział
Dziecięcy. W konkursie brało udział ponad 40 autorów, prace były bardzo ciekawe dlatego - na prośbę
wielu Czytelników - prezentujemy nagrodzone utwory.
Dziś opowiadanie Pauliny Ptak z SP 3.

Izabela wyglądała rzez boczną szybę
Peugeota i patrzyła, jak jadąc mijają
wszystkie drzewa. Dziś jechali przez
zalesione wzgórza do dziadków Sorensonów.
- Długo jeszcze? - spytał znudzony
Tomek.
- Jeszcze trochę - odpowiedziała
mama.
Trasa biegła teraz przez przytulne
miasteczko, a za zakrętem wspinali się
po stromym wzniesieniu. Droga okrążała jezioro, a potem znikała pośród
pagórków. Czasem między drzewami
widać było jakiś dom, a czasem widoczna była tylko pusta szosa. Wreszcie
dotarli do niewielkiej metalowej bramy,
otwartej. Przejechali przez bramę, ale
domu wciąż nie było widać. Tylko jeszcze więcej drzew i krzewów niż widzieli,
jadąc samochodem. Jak zobaczyli
bramę z żelaza, spodziewali się więc
wykwintnej rezydencji, bądź pięknego
pałacu, tymczasem zobaczyli stary, lecz
utrzymany w dobrym stanie dom.
Większe wrażenie sprawiał ogród.
Otworzyły się drzwi i dzieci ujrzały
dziadków i gosposię.
- Witajcie! - krzyknęła babcia, zza pleców dziadka Sorensona.
- Niestety, bardzo się spieszymy, więc
będziemy już jechać... - powiedział tata.
- No cóż, pogadamy kiedy indziej
- wymamrotał dziadek.
Rodzice pojechali, a Iza i Tomek
zostali sami z dziadkami, o których niewiele wiedzieli. Dziadek zaprowadził
rodzeństwo do ich pokoju i przedstawił
szereg zakazów.
- Dlaczego nie możemy zbliżać się do
lasu? - spytał Tomek.
- Ponieważ w lesie są kleszcze, a ja
wolałbym nie mieć z wami kłopotów
- rzekł dziadek - więc pod żadnym pozorem się tam nie zbliżajcie!
- Dobrze dziadku - odpowiedziało
równocześnie rodzeństwo.
- O siódmej zapraszam was na kolację
- powiedział dziadek, po czym wyszedł.
Izabela zastanawiała się, jak spędzi
tutaj czas, a jej brat pochłonięty był grą
na konsoli.
- Tomek dałbyś spokój z tą grą!
- krzyknęła Iza.
- Bo co? - odkrzyknął.
- Jesteśmy pierwszy raz u dziadków,
ponieważ, tak jak wiesz, nie przepadają
za gośćmi, skorzystaj więc z okazji
i rozejrzyj się po ogrodzie.
Ogród wypełniony był jaskrawymi
kolorami, a dookoła latały kolibry
i cudowne motyle. Nagle Tomek usłyszał przeciągłe wycie.
- Słyszysz to samo? - zapytał starszą
siostrę.
- Czyli przerażające wycie dobiegające z tego lasu? Tak, słyszę to samo...
- Jutro przejdę się do lasu - rzekł stanowczym tonem chłopak.
- Ale dziadek nam zabronił! - powiedziała Iza.
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Refleksje członków jury

prezentujemy nagrodzone prace

„Magiczne wakacje”

piątek, 19 II 2016

Tadeusz Rubnikowicz
Drodzy, Młodzi Autorzy!
Pozwólcie, że jako członek jury,
zwrócę się do Was takimi
właśnie słowami, bo jesteście
autorami opowiadań, które
przeczytałem z ogromną
przyjemnością.
Przyznam się, że miałem
ogromne trudności z oceną, bo
każde opowiadanie zawierało
niepowtarzalne, autorskie
historie opisane barwnym
językiem, bez naśladowania
znanych pisarzy, a do tego,
bardzo realistyczne, bo młodzi
ludzie, nieskażeni prozą życia,
nie potrafią przekazywać fałszu.
Chwała Wam za to!

Fantastyka, w każdej postaci jest
moją ulubioną lekturą,
ale, często rozmawiając
ze znajomymi, słyszałem:
- Ja nie czytam fantastyki,
bo to są bajki, które nie mają nic
wspólnego z prawdziwym
życiem.
- Czyżby? - pytałem.
A przypomnijcie swoje
dzieciństwo i te fantastyczne
baśnie, które opowiadali do snu
rodzice albo dziadkowie.
Zasypialiście z obrazem
cudownej, baśniowej krainy pod
powiekami, chcieliście przeżyć
przygody małych bohaterów.
Później, kiedy podrośliście,
fantastyka także się zmieniała

wraz z Wami, doroślała
i wypełniła życie czymś bardziej
dostojnym - marzeniami.
Bo czymże są marzenia,
jak nie „fantastyką”, a marzenia,
pozostają z człowiekiem
aż po kres.
Cieszę się, że tę prawdę
odkryliście znacznie wcześniej
od pozostałych i swoje
fantastyczne marzenia
zaczęliście już przelewać
na papier. Wasze pisarstwo
będzie dorośleć, krystalizować
się i mam nadzieję, że po latach,
w pełnym rozkwicie, zachwyci
rzesze Waszych czytelników,
czego życzę z całego serca.

Paulina Ptak, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3

W tej chwili dzieci usłyszały babciny
głos wołający na kolację:
- Izabela, Tomek! Chodźcie tutaj szybciutko!
- Już idziemy, babciu! - równocześnie
odpowiedziało rodzeństwo.
Następnego ranka gosposia, Lena,
przygotowała dla dzieci kubek ciepłego
mleka i powiedziała, że przez napicie się
napoju będą widziały inaczej. Brat z siostrą rozmyślali, co na myśli miała gosposia. Po obfitym śniadaniu składającym
się z drożdżówki oraz mleka, rodzeństwo wyszło tylnymi drzwiami do
ogrodu. Dziewczyna omal nie zemdlała, zamiast kolibrów i motyli dookoła
latały wróżki. Nikt nie wiedział jednak,
kto wieczorem wydawał przeraźliwe
jęki...
- Czy tylko ja widzę małe wróżki?
- z niedowierzaniem pytała Iza.
- Nie tylko... choć sądzę, iż to dziadek
robi sobie z nas żarty.
- A gosposia o czy mówiła? Będziemy
widzieli inaczej, nie ma motyli, są
wróżki!
- Ja sprawdzę, jak tam w lesie, a ty
stań na czatach i przypilnuj, by dziadek
z babcią o niczym się nie dowiedzieli.
- Ale Tomek! - krzyknęła za nim Iza.
Niestety, było już za późno, jej młodszy
brat zniknął gdzieś w głębiach lasu,
a ona została sama, nie wiedząc jak
sprawić, by dziadek nic nie podejrzewał.
Chłopak biegł pośród wysokich krzewów i drzew, zastanawiając się, co dziwnego jeszcze może tu zobaczyć. Natknął
się na sporą jaskinię, na której przedstawionych było trzynaście kół, większość
była przekreślona. Co to mogło oznaczać? Czy dziadek skrywa jakieś tajemnice? Wiele pytań kłębiło się w głowie
Tomka, lecz na żadne z nich nie znał
odpowiedzi. Z jaskini dochodziły
podobne dźwięki, które słyszał w ogrodzie, tuż przed kolacją. Postanowił zajrzeć do mrocznej jaskini. W środku unosił się nieprzyjemny zapach, a na zwilgotniałym pniu siedziała żylasta, wysuszona ze starości kobieta. Ogryzała
węzeł na szorstkim sznurze, który ściskała w kościstych dłoniach o guzowatych palcach. Miała siwe, matowe włosy o niezdrowym wyglądzie. Brakowało
jej wielu zębów, a sznur, który gryzła, był
zakrwawiony. Staruszka miała odsłonięte ręce, przez co Tomek widział niebieskawe żyły i fioletowe strupy.
- Czy pani jest wiedźmą? - wyjąkał
przerażony chłopak.
- Niedługo sam się o tym przekonasz,
miły młodzieńcze! Wejdź, proszę, na
herbatkę.
- Nie, dziękuję! - krzyknął Tomek podczas ucieczki.
- Zaczekaj! Zaczekaj! - wołała starucha.
Wystraszony chłopak biegł jak najszybciej do ogrodu. Lecz las nie miał
końca, dodatkowo przeszkody, których
wcześniej nie było, sprawiały nie lada

wyzwanie. Tomek dobrze wiedział, że
stara kobieta utrudniała mu ucieczkę
z lasu. Dodatkowo wyczuwał szemranie
w krzakach. To była wiedźma, która za
wszelką cenę chciała go złapać. Chłopak
zdenerwowany wpadł w ostatniej chwili do ogrodu. To go uratowało, najwyraźniej czarownica nie mogła przekroczyć
granicy łączącej domostwo z lasem. Iza
mocno przytuliła brata, po czym udali
się do domu. Tomek opowiedział siostrze o tym, co go spotkało. Wieczorem
znowu gdzieś się wymknął, a Izabela
pod pretekstem zabawy w chowanego,
nieudolnie próbowała go znaleźć.
Powróciwszy ze swej wyprawy, schował
słoik pod łóżko.
- Co tam schowałeś? - spytała zaciekawiona dziewczyna.
- Przyrzeknij, że nikomu nie powiesz,
to moja największa tajemnica.
- Obiecuję!
Tomek wyciągnął niechętnie słoik,
a tam ukazała się włochata wróżka,
która uderzała ręką o pokrywkę słoja.
- Uwolnij ją natychmiast! - powiedziała poważnie Iza.
- Jest już późno, zrobię to jutro
z samego rana, dałem jej jedzenie
i picie, do rana powinna przeżyć.
- Trzymam cię za słowo! A teraz chodźmy już spać! Dobranoc!
- Dobranoc!
Z samego ranka radosny Tomek wyciągnął spod łóżka słoiczek. Gdy zobaczył
znajdującą się w nim wróżkę, aż krzyknął ze zdziwienia. Piękna istotka zamieniła się w diablika! Miała czarne skrzydełka oraz ciemną sukienkę, a na zielonych włosach dostrzec można było
drobne różki.
- Co to jest? - wykrzyknął chłopak.
- O nie! Tomek, co zrobiłeś z tą
wróżką?! Chodźmy szybko do dziadków!
Babcia z dziadkiem siedzieli na dole
w kuchni i oboje czytali artykuły z gazet.
- Babciu! - krzyknęła dziewczyna,
ledwo dysząc - Tomek zamknął wróżkę
w słoiku, zostawił ją na noc, a teraz
zamieniła się w to monstrum!
- Izo! Spokojnie. Pokażcie ją!
Chłopak pokazał dziadkom wróżkę
i prosił o wybaczenia. Dziadek wytłumaczył im, że wróżka zamieniła się w złego
diablika, a żeby ją odczarować trzeba iść
do Muriel, czyli wiedźmy i prosić
o odczarowanie. Tuż po śniadaniu
dziadkowie z Izą i Tomkiem oraz diablikiem udali się do wiedźmy.
- Ja już ciebie widziałam, zuchwały
chłopcze! - krzyknęła czarownica.
- Tomek, czemu nic nam nie powiedziałeś?! - powiedział zaskoczony dziadek.
- Wolałem was nie denerwować...
- wyszeptał chłopak.
- Przyszliśmy prosić cię, droga Muriel,
o odczarowanie wróżki - rzekł dziadek.
- Sorenson! Doskonale wiesz, że
będzie to cię kosztowało rozwiązanie

jednego węzła, czego skutki będą takie,
że będę wolna. Było trzynaście węzłów,
wykorzystałeś już dwanaście. Czy jesteś
pewien swojej prośby?
- Tak, jestem tego pewien!
- Dobrze, zaczynajmy, dmuchnij na
węzeł i mów: z własnej woli rozwiązuję
ten węzeł! Za sprawą życzenia powinien
się rozplątać. Mam przynajmniej taką
nadzieję.
- Z własnej woli rozwiązuję ten węzeł!
- rzekł dziadek Sorenson.
- Nareszcie jestem wolna, nareszcie!
Niech żyje wolność!
- A teraz odczaruj naszą wróżkę!
- krzyknęła babcia.
Muriel położyła ręce nad diablikiem,
a ten przeobraził się w jeszcze ładniejszą
wróżkę niż przedtem. Magiczna istotka
miała teraz lśniące różowe skrzydełka
oraz zaczesane w warkocz włosy. Wróżka podziękowała dziadkom i pogroziła
palcem Tomkowi. Wiedźma szczęśliwa
pobiegła na leśną polanę, a potem zniknęła w zaroślach.
- Dziadku, o co właściwie chodzi z tą
Muriel? - zapytał Tomek.
- Muriel była więziona, ponieważ jest
groźną wiedźmą. Zagrażała wszystkim
opiekunom tego rezerwatu. Bowiem
musicie wiedzieć, że las, w którym
obecnie jesteśmy, to magiczny rezerwat. Sznur symbolizował władzę nad
wiedźmą, nie mogła czarować, zanim
ktoś nie rozwiązał węzła. Te koło na
jaskini liczba węzłów na sznurze
- powiedział dziadek, wskazując na
jedną ze ścian jaskini.
- Czy Muriel nam zagraża? - spytała
zaniepokojona Iza.
- Jak jest wolna, niestety tak, ale nie
martwcie się - spokojnie mówiła babcia.
- Czy nasi rodzice o tym wiedzą?
- ciągnęła dalej nastolatka.
- Nic o tym nie wiedzą. Niechętnie
zapraszam gości ze względu na niebezpieczeństwo. Ale po naszej śmierci to
właśnie wy zostaniecie opiekunami
rezerwatu. Chodźmy już do domu, robi
się chłodno - powiedziała babcia.
Po obiedzie rodzeństwo obserwowało z daleka wróżki, by nie odczuwały
zagrożenia ze strony dzieci. Rodzeństwo, mimo zapewnień babci, by się nie
martwili, dalej odczuwało niepokój.
Szczególnie zdenerwowany był Tomek,
który nieźle nabroił w tym magicznym
lesie. Gdy zapadł już zmrok, a dzieci były
w swoich pokojach na górze, całą noc
poświęciły na długie rozmowy dotyczące staruszki.
- Boję się jej - wyszeptał Tomek.
- Ty? Nieustraszony Tomek, który
jeszcze całkiem niedawno deklarował
się, iż pójdzie do lasu?
- Postąpiłem źle... - przyznał skruszony Tomek.
- Trudno. Było, minęło, a teraz idź
spać! - rzekła Iza.
Nazajutrz w południe do drzwi ktoś
zapukał. Otworzył Tomek, który zamarł,

patrząc na niespodziewanego gościa.
Po chwili zamknął drzwi z hukiem
i zawołał:
- Dziadku, przyszła ta wiedźma,
Muriel! Schowam się na górę!
- Czego ona chce? Wszyscy się schowajcie! - powiedział zaniepokojony
dziadek.
Pukanie stawało się coraz donośniejsze. Dziadek jak najciszej podszedł do
drzwi i delikatnie je uchylił.
- Czego tutaj chcesz? - zapytał dziadek.
- Przyszłam po tego małego... Jak mu
tam? Tomka - mówiła wiedźma, która
pchając dziadka weszła do domu.
Po drodze na górę przewróciła
wazon, który rozbił się na drobny mak.
Weszła po schodach, chwyciła chłopca
i pociągnęła go za sobą. Po czym zniknęła.
- Izo szybko! Ty jedyna nie miałaś
konfliktów z wróżkami! Biegnij do królowej wróżek i poproś ją o pomoc! - krzyknął dziadek.
- Już biegnę! - powiedziała.
Dotarła do malutkiej fontanny, przy
której mieszkała królowa wróżek.
Poprosiła ją o pomoc w uratowaniu
młodszego brata. Królowa wysłuchała
rozpłakanej dziewczyny i wysłała
oddział wróżek kierujący się wprost na
wiedźmę. Iza miała schować się z dziadkami na strychu i nie wychodzić.
Dziewczyna wszystko przekazała dziadkom i czekali zniecierpliwieni na strychu. Niedługo usłyszeli kolejny dzwonek
do drzwi. Tym razem poszli otworzyć
wszyscy. Za drzwiami stał uśmiechnięty
chłopak, który mocno uściskał siostrę
i podziękował dziadkom.
- Czy coś wywnioskowaliście z tego
wydarzenia? - zapytała babcia.
- Tak! Z wróżkami nie wolno zadzierać! - wykrzyknął Tomek.
- A ja, że jeżeli żyjemy z innymi w zgodzie, to zawsze będzie ci lepiej! - powiedziała Iza.
- Iza, dobrze, że właśnie tego się
nauczyłaś. Co do wniosku Tomka, również nie mam wątpliwości - rzekła babcia.
Wieczorem po rodzeństwo przyjechali rodzice.
- Za rok na wakacje też chcę was
odwiedzić!
- Ależ z przyjemnością, Izo!
- Do zobaczenia! - krzyknęły równocześnie dzieci.
W samochodzie mama spytała dzieci:
- I co, jak było?
- To były nasze najbardziej magiczne
wakacje! - wykrzyknęło rodzeństwo, po
czym wymienili porozumiewawcze
spojrzenie.
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Seniorzy szlifują formę

obozu sportowego
Marcin Birt

W

dniach od 6 do 13
lutego 2016 r. zawodniczki (Młodziczki oraz Juniorki młodsze - sekcja piłki ręcznej)
i zawodnicy (Trampkarze/Juniorzy oraz Seniorzy - sekcja piłki nożnej) MKS Victorii Świebodzice przebywali na zimowym obozie sportowym w Międzyzdrojach. Jego młodsi uczestnicy (w łącznej liczbie 29 osób)
przebywali i trenowali pod
okiem trojga opiekunów, w tym
pana Roberta Mazurkiewicza,
pełniącego funkcję kierownika
zorganizowanego wyjazdu.
Ich miejscem zakwaterowania
oraz spożywania posiłków był
Dom Wczasów Dziecięcych
w Międzyzdrojach. Reprezentanci zespołu Seniorów (17
osób) oraz 3 osoby sztabu szkoleniowego kwaterowali w ośrodku wypoczynkowym TERMET
S.A., a stołowali się w Domu
Wczasów Dziecięcych. W tym
miejscu należy złożyć słowa serdecznego podziękowania na ręce
Pana Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Andrzeja Jędrzejewskiego oraz wszystkich

Pracowników Ośrodka za stworzenie domowej atmosfery dla
uczestników w/w obozu sportowego.
- Celem obozu było przede
wszystkim budowanie formy
w zimowym okresie przygotowawczym. To szczególnie ważne w perspektywie walki o IV
ligowy awans naszej pierwszej
Drużyny - mówi Robert Mazurkiewicz, pełniący również funkcję Sekretarza Zarządu naszego
Klubu. - Szkoleniowcy dostosowali obciążenia treningowe do
potrzeb poszczególnych grup
zawodniczych. Zajęcia były
zróżnicowane, co powinno zaprocentować formą w rundzie
wiosennej. Treningi podzielono
zasadniczo na: poranne - prowadzone na miejscowym orliku jak
również na Stadionie Miejskim
w Międzyzdrojach oraz wieczorne - na hali im. Andrzeja Grubby. Korzystano również z możliwości budowania kondycji biegami po plaży i ćwiczeniami na
siłowni.
Nasi młodsi zawodnicy rozegrali sparing z zespołem FASE
Szczecin zwyciężając rywali
11:3, przeprowadzili też grę
wewnętrzną. Zawodniczki na-

obozie sportowym w Międzyzdrojach zespół seniorów
MKS Victorii Świebodzice
zremisował w Świnoujściu
z drużyną Floty 0:0.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Sadowski, Niemczyk, Jędrasiewicz, Laskowski, Słapek,
Drąg, Gawlik, Bałut, Juszczyk, Zyl.
Na zmiany wchodzili: Chrebela, Błażyński, Błaszczak,
Rosicki.
Lepiej powiodło się zespołowi Victorii w kolejnym me-

szego Klubu pokonały drużynę
SLGKS Olsza Olszyna 27:20
i również przeprowadziły jedną
grę wewnętrzną. Reprezentanci
drużyny seniorskiej w meczach
sparingowych odpowiednio:
zremisowali z Flotą Świnoujście
0:0 oraz zwyciężyli Falę Międzyzdroje 4:1. Warto podkreślić,
że w barwach MKS-u zadebiutował Dominik Janik, który zdobył jedną z bramek strzelonych
drużynie Fali.
- Był to ostatni obóz zimowy
zorganizowany za kadencji
obecnego Zarządu MKS Victorii
Świebodzice. Wbrew wszelkim
przeciwnościom, z którymi przyszło się nam zmierzyć widać, że
zyskaliśmy nie tylko krytyków,
ale i liczne grono osób podzielających naszą wizję prowadzenia
Klubu, bez których pomocy
organizacja obozów nie doszłaby do skutku. Serdecznie im
wszystkim dziękuję - podsumowuje Robert Mazurkiewicz.
Sponsorzy obozu sportowego:
URZĄD MIASTA - Burmistrz Pan Bogdan Kożuchowicz

dniach od 5 do 7 lutego
odbyła się konsultacja
W
kadry Polski w KICK BOXIN-

Radny Powiatu Świdnickiego
- Pan Paweł Ozga
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan dr Łukasz Kwadrans
Radny Miasta Świebodzice Pan Mariusz Szafraniec
DEFALIN GROUP S.A.
- Prezes Zarządu Pan Lubomir
Trojanowski
TERMET S.A. - Prezes Zarządu Pan Ryszard Satyła
AQUAPOL - Państwo Cecylia i Krzysztof Tabiś
HADES - Pan Bogusław
Krzysztofowicz
KIR - Państwo Ewelina i Janusz Kościukiewicz
TESTER - Pan Sławoimir
Satyła
CZERWONE DACHY - Pan
Krzysztof Baranowski
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - Prezes Zarządu
Pani Elżbieta Krzan
TPS GRANIT - Pan Jerzy
Sułkowski
PHU ANDY - Państwo
Lilianna i Andrzej Chuchro
FH PLUS SC - Państwo
Aleksandra i Adam Pofelscy

Wygrana
trampkarzy

rozegranym
w czwartek, 11 lutego,
W
meczu sparingowym

Dawid Ozog Świdniczanin
Kacper Duszek Świebodziczanin

czu kontrolnym. W rozegranym w środę, 10 lutego, meczu
sparingowym przed zbliżającą
się rundą wiosenną sezonu
2015/2016 zespół trenera Macieja Jaworskiego pokonał
drużynę Fali Międzyzdroje 4:1
(1:1). Bramki zdobyli w tym
spotkaniu: Dominik Janik,
Artur Słapek, Dawid Rosicki,
Daniel Borowiec.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Laskowski,
Niemczyk, Jędrasiewicz, Rosicki, Słapek, Błaszczak, Drąg,
Błażyński, Zyl, Janik.
Na zmiany wchodzili: Bałut, Juszczyk, Uglis, Borowiec,
Jarosz, Sieński.

Modziczki lepsze
w sparingu

Świebodziczanin w kadrze Polski
GU PFKB WKA UFR WTKA
ICO WKSF w Zakopanem. Brało w niej udział ponad 50 zawodników z całej Polski. Miło nam
poinformować, że do kadry powołani zostali zawodnicy Fighter Klub Kaczmarek Grodowski:
 Kadra A
Piotr Jamro Świdniczanin,
zdobył 3 stopień uczniowski
brązowy pas w Kick Boxingu
PFKB
Bartek Szubart Świdniczanin
 Kadra C

rozegranym w niedzielę,
7 lutego, meczu sparinW
gowym podczas pobytu na

Patryk Szparniak Świdniczanin.


podczas pobytu
na obozie sportowym
w Międzyzdrojach zespół
trampkarzy MKS Victorii
Świebodzice pokonał
drużynę FASE Szczecin 11:3
(6:3).
Bramki dla podopiecznych
trenera Krzysztofa Króla
zdobyli w tym spotkaniu
następujący zawodnicy:
Kordula (x4), Borowiec
(x2), Jarosz (x2),
Witkowski, Szczepański J.
- rzut karny, Uglis.
Skład MKS Victorii
Świebodzice: Chrebela,
Turlejski, Szczepański J.,
Ołdak, Kamiński, Uglis,
Witkowski, Borowiec,
Lichota, Jarosz, Kordula.
Na zmiany wchodzili:
Jakubowski, Król, Sieński.


rzebywający na obozie sportowym w Międzyzdrojach zespół
młodziczek MKS Victorii Świebodzice rozegrał w poniedziaP
łek, 8 lutego, sparing z drużyną SL GKS Olsza Olszyna.
Podopieczne trenera Bogdana Stankiewicza pokonały swoje
rówieśniczki 27:20.

Mistrzostwa Polski

ighter Klub Kaczmarek Grodowski zaprasza na Otwarte
Mistrzostwa Polski WKA, Formuły Kalaki, techniki specjalne
F
kopanie w poduchę na czas, Point Fighting, Kick Light, Full con-

tact, K1, Traditional Forms i Musical Forms.
PATRONAT: Prezydent Miasta Świdnicy, Polska Federacja
Kick Boxingu, World Kick Boxing And Karate Association,
Kampania Łączy Nas Sport nie Narkotyki.
Program zawodów:
SOBOTA: 19.03.2016 - rejestracja i waga od godziny 18. do 21.
NIEDZIELA:
godz.7.00 -9.00 - waga i rejestracja,
godz. 9 - odprawa techniczna,
godz. 9 30 - otwarcie zawodów
godz. 14.00 - oficjalne otwarcie Otwartych Mistrzostw Polski
WKA.
UWAGA: program zawodów może ulec zmianie godzinowej.
REGULAMIN WKA: wszystkie kategorie wiekowe - decyduje rok urodzenia.
Kalaki: od 3 lat do 12, technika specjalna - kopanie w poduchę
na czas - dzieci od 3 do 12 lat.
WALKI:
Kadeci: zawodnik w wieku 13 do 15 lat; Junior 16 do 18;
Młodzieżowiec od 18 do 21 lat; Senior od 18 do 35 lat; Weteran
plus 35 lat.
KATEGORIE WAGOWE:
Junior Senior Full contact, K 1
Kobiety: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, plus 70,
Mężczyźni: 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 75 kg, 79
kg, 82 kg, 86 kg, 91 kg, plus 91kg.
Junior Senior Point Fighting, Kick Light i Light contact
Kobiety: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 70 kg, plus 70 kg,
Mężczyźni: 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90
kg, plus 90 kg.
Kadeci: Kick Light Light Contact i Point Fighting
Chłopcy: 42 kg, 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg, plus 69 kg,
Dziewczęta: 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, plus 65 kg
Weterani: Point Fighting czyli semi 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg,
80 kg, 85 kg, 90 kg, plus 90 kg.
UWAGA: Zawodnicy w formułach Full contact i K 1 - walczyć
będą tylko Juniorzy i Seniorzy.
STRÓJ: strojem zawodnika jest bluza lub dobok z pasem, lub
koszulka z krótkim rękawem, sięgające do kostek proste, luźne
spodnie, związany pas zgodnie z posiadanym stopniem szkoleniowym lub mistrzowskim. W regulaminie Full i K 1 zawodnicy
walczą z gołym torsem. Do K1 zawodnik posiada spodenki
o nogawkach do połowy uda. Sprzęt zawodnika i start zgodnie
regulaminem PFKB UFR WKA WKSF WTKA.
UCZESTNICTWO: do startu w zawodach będą dopuszczeni
zawodnicy i zawodniczki klubów posiadający aktualne orzeczenie lekarza sportowego i podpisane oświadczenie przez zawodników i trenera, a niepełnoletni zawodnicy i zawodniczki zgodę
opiekuna, obowiązkowo ubezpieczenie NNW.
Oplata startowa: 60 zł. od osoby, bez względu na ilość konkurencji, w których zawodnicy wystartują.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest terminowe zgłoszenie udziału w zawodach i zgłoszenie grupowe
drogą email: wtkwkapolska@wp.pl do 17 marca br.
Medaliści Otwartych Mistrzostw Polski WKA będą brani
w pierwszej kolejności do walk zawodowych WKA.
Zapraszamy wszystkie organizacje do współpracy.

Misja 24 - miejsce, które żyje dniem i nocą
ogłoszenia
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na ich realizację wciąż przybywa.
Dotychczas w ramach działalności Centrum odbyło się kilka
akcji i koncertów ewangelizacyjnych. Między innymi dwa
lata temu w Parku Miejskim
odbył się koncert muzyki gospel,
podczas którego przemawiali
młodzi misjonarze z Europy,
Afryki i Stanów Zjednoczonych.
Minionego lata na boisku OSIR-u
„Misja 24” zorganizowała
Chrześcijański Piknik Rodzinny,
który był poprzedzony akcją
„Tydzień z misją”, podczas
której dzieci i młodzież mogła
aktywnie spędzić czas pod opieką animatorów. Na pikniku także
nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. Zorganizowano zamki dmuchane, gry, zabawy, konkursy oraz malowanie twarzy.
Był również bardzo bogaty program dla młodzieży, m.in.: prezentacja profesjonalnej drużyny
baseballu amerykańskiego i paramilitarnej grupy „Rangersów”.
Można było postrzelać z replik
broni lub sprawdzić się w roli
atakującego rugbysty. Było też
dużo różnej muzyki i występy

pantomimy. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się pyszne
przekąski i ciasta jak również
loteria fantowa oraz cepelia z własnoręcznie przygotowanymi pamiątkami. W tym roku „Misja
24” chce powtórzyć to wydarzenie we współpracy z Urzędem
Miasta. Najświeższym wydarzeniem, które odbyło się niedawno
w ramach działalności Centrum
był Świąteczny Koncert Grzegorza Kloca w Klubie Włókniarz. Było głośno i radośnie.
„Misja 24” to także działalność skierowana do kobiecej
grupy odbiorców. Do niedawna
co miesiąc w Miejskim Domu
Kultury organizowane były spotkania tematyczne dla kobiet,
podczas których, przy kawie
i słodkościach rozmawiano
o tematach bliskich każdej pani.
Co jakiś czas damska część
„Misji 24” organizuje wycieczki
i wyjazdy integracyjne. Finansują je sobie z rękodzieła, które
same tworzą i sprzedają. Również młodzież i dzieci w ramach
działalności Chrześcijańskiego
Centrum „Misja 24” mają swoje
zajęcia i spotkania. Są one pro-
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wadzone głównie w charakterze
sportowo-integracyjnym.
Centrum działa nieustannie,
ale wszelkie formy jego aktywności odbywają się w konkretnych dniach i godzinach.
Wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać inicjatywę „Misji 24”
lub przyłączyć się do niej - zapraszamy na stronę internetową:
www.kzswiebodzice.pl
„Misja 24” dziękuje za współpracę i pomoc: Burmistrzowi
Świebodzic, Prezesowi OSIR-u,
Pani Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach, Pani
Dyrektor LO w Świebodzicach
oraz Prezesowi i Zarządowi
Związku Emerytów i Rencistów
w Świebodzicach.
Justyna Kadulska-Liman
Dotychczas w ramach
działalności Centrum
odbyło się kilka akcji
i koncertów
ewangelizacyjnych,
a także pikniki rodzinne
i wiele innych,
ciekawych wydarzeń

FOT. UŻYCZONE

est w Świebodzicach pewne
miejsce, o którym wielu ludzi w naszym mieście jeszcze nie słyszało... Wiosenno-letnią porą przez uchylone okna
budynku słychać głośne brzmienie instrumentów i donośny
śpiew. To miejsce, które „żyje”
dniem i nocą...
Chrześcijańskie
Centrum
„Misja 24” w Świebodzicach
mające swoją siedzibę przy ulicy
Wiejskiej 24 - to nie tylko budynek Kościoła Zielonoświątkowego. To centrum inicjatyw
i działań chrześcijańskich, efekt
marzeń i modlitw grupy kilkudziesięciu ludzi, którym Bóg
położył na serce troskę o nasze
miasto i jego mieszkańców.
Jedynym ograniczeniem dla
Zielonoświątkowców są ludzkie
serca, ponieważ kościół - jak
twierdzą, to nie martwa budowla, ale żywi ludzie, którzy go
tworzą.
„Misję 24” tworzą osoby,
które przeznaczają swój prywatny czas, środki finansowe oraz
energię, by budować relacje
z mieszkańcami naszego miasta,
a kierunków działań i pomysłów

piątek, 19 II 2016

Przypominamy,

Burmistrz Miasta Świebodzice

że zmianie uległy siedziby kilku wydziałów

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 19.02.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
W związku z remontem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zmianie uległy siedziby
poszczególnych
I Wydział Infrastruktury Technicznej (dotychczas ratusz-parter) został przeniesiony
przy ul. Żeromskiego 15 (pomieszczenia po Straży Miejskiej);
I Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa, podatki, księgowość, (dotychczas w budynku
przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do ratusza (parter).
I Straż Miejska - dotychczasowa siedziba ul. Stefana Żeromskiego 13-15 została przeniesiona
na teren Dworca PKP - Plac Dworcowy 1, telefony: 74 6379070 - 6379071, kom. 606 637 542.
I Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej (dotychczas
w budynku przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do budynku Dworca PKP, ul. Plac Dworcowy 1.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 5
przy ul. Wolności 15

295/11

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

484/21

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

484/20

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIA DROBNE
I posiadam podnośnik i pionizator

do sprzedania dla osoby chorej,
która sama nie funkcjonuje oraz wózek
inwalidzki, cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
I sprzedam działkę pod działalność

gospodarczą, pow. 8 a, teren utwardzony,
budynek gospodarczy, Świebodzice,
ul. Świdnicka 53, tel. 664 937 253
I Sprzedam bez pośredników mieszkanie

3 pokojowe o powierzchni 60,3 m2
na ulicy Krzywoustego w Świebodzicach
(Osiedle Piastowskie). Mieszkanie położone jest
na 4 piętrze. Mieszkanie jest po remoncie,
wymieniono: instalację hydrauliczną
oraz instalację elektryczną, okna PVC, stolarkę
drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, na ścianach
gładzie, na podłogach panele i płytki, łazienka

oraz WC w glazurze nowego typu.
Bardzo dobra lokalizacja, w pobliżu:
Biedronka, basen, kościół, przedszkole, szkoła,
boisko ORLIK. Do mieszkania przynależy
piwnica. Piękny widok z okna.
Pomogę w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego.
Mieszkanie spełnia warunki programu
Rządowego „Mieszkanie dla Młodych MdM
2016”. Cena 175.000 zł. Za dopłatą 25.000 zł
istnieje możliwość zakupu mieszkania
z garażem, (garaż z kanałem oraz energią
elektryczną). Serdecznie polecam i zapraszam.
Tel. 883 744 560
I tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV piętro, 51 m2, z piwnicą, + ewentualnie
garaż, tel. 601 856 268

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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kultura/pożegnania

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Krystynę Piotrowską
- Mąż, Synowie, Siostra i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Franciszka Kik
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Teresy Saja,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Ryszarda Szydłowskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Henryka Kalisia
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Rajmunda Szarzyńskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Wnuczka, Bracia i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Edwarda Ryszarda Surmaj
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać - Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Danuty Radomskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Klausa Koryciarz
- Żona, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Walentyny Kuśmierskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuk i Rodzina
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