Rozpoczynamy prezentację naszych milusińskich.
Dziś dwie grupy z Publicznego Przedszkola nr 3 Niezapominajka.

Zapraszamy na str. 10

Rockowy
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Rock Fest Świebodzice

K

ruk, Lipali, Lao Che, Organek
i wreszcie KULT - to gwiazdy
tegorocznej edycji Świebodzice
Rock Fest. Wielkie święto polskiego rocka już w tę sobotę, 16 kwietnia,
w hali sportowo-widowiskowej OSiR
Świebodzice sp. z oo. Są jeszcze ostatnie
bilety do kupienia. Nie można przegapić
takiej okazji!
Ten wyjątkowy, rockowy festiwal, ma
swoją rzeszę fanów, a z edycji na edycję
przybywają nowi. W tym roku, po rocznej
przerwie, w Świebodzicach znów zagrają
tuzy polskiej sceny rockowej i alternatywnej.

Jak Świebodzice
5do przygotowują
się
Światowych Dni
Młodzieży?

weekend!

Zobaczymy i usłyszymy Organka, Lao
Che, Kruka, Lipali oraz zespół, którego
nie trzeba chyba w ogóle przedstawiać
- KULT z równie kultowym i charyzmatycznym wokalistą Kazikiem Staszewskim. Na rozgrzewkę wystąpi grupa,
wybrana w internetowym konkursie
- będzie to formacja Srogo z Tychów.
Festiwal poprowadzi Piotr Stelmach,
dziennikarz muzyczny radiowej Trójki, która patronuje całemu wydarzeniu.
Zapraszamy, kto jeszcze nie kupił biletu, niech to zrobi jak najszybciej, okazja,
by zobaczyć na jednej scenie tyle fantastycznych zespołów, nie zdarza się często.

Rozmowa
z burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
o nowym pomyśle
na budowę Domu
Złotego Wieku.

Chińska sobota,
7z pionkami,
czyli zmagania
planszą

Początek - godz. 14:30.
Organizatorem koncertu
jest Agencja Aplauz Planet
oraz Gmina Świebodzice.
Harmonogram poszczególnych koncertów:
14.35 - SROGO,
15.10 - KRUK,
16.25 - LIPALI,
17.40 - ORGANEK,
19.05 - LAO CHE,
21.00 - KULT.
Bilety do kupienia jeszcze przed koncertem!
I

i kostką.

Moto fiesta

w ostatnią sobotę kwietnia!
Błyszczące harleye, stylowe choppery i ostre jak przecinak
ścigacze już niebawem znów opanują świebodzicki Rynek.
Przed nami VI Zlot Motocykli - impreza głośna, barwna
i z pazurem.

Turniej
13
ośrodków
kuratorskich
- sport, zabawa
i wychowanie.
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Mistrzyni
Olimpijska
Otylia Jędrzejczak
gościła
w Świebodzicach.

To jedyny dzień, kiedy mieszkańcom Rynku nie przeszkadza
ryk silników i chmury spalin.

Plakat i szczegóły na str. 16.

Relikwie świętego Ojca Pio
w Świebodzicach
rzywiózł je nam Kardynał sta i mieszkańców odbyła się wcześniej relikwii Św. Jana Pawła II.
Tarcisio Bertone, emeryto- w niedzielę 3 kwietnia.
P
To historyczne dla miasta
Burmistrz Miasta Bogdan
wany sekretarz Stolicy Apostol-

skiej, który gościł w naszym
mieście na zaproszenie księdza
prałata Jana Gargasewicza.
Uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Mikołaja, z udziałem kardynała, a także biskupa
świdnickiego Ignacego Deca,
parlamentarzystów, władz mia-

wydarzenie zgromadziło w kościele wiele osobistości życia
publicznego, ale było także dużym przeżyciem duchowym.
Jego Ekscelencja podarował
parafii relikwie Św. Ojca Pio,
które spoczęły w kościelnej
kaplicy, obok podarowanych

Odpowiedz na proste pytanie i...

wygraj książkę
świebodziczanina Grzegorza Andrzejewskiego!
Mamy dziś dla Państwa książkę, podarowaną przez Pana Grzegorza Andrzejewskiego,
autora Perfect body. Nowoczesna kulturystyka i fitness. O wydawnictwie pisaliśmy już
w poprzednim numerze, dziś obszerny wywiad z autorem i możliwość wygrania jego książki
opatrzonej autografem. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie.
Szczegóły - str. 6

Kożuchowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kwadransem oficjalnie
powitali hierarchę w kościele,
przekazując pozdrowienia od
mieszkańców miasta i drobne
upominki.
Relacja - str. 8-9.
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wśród największych innowatorów
produkcji energii

T

rzy projekty firm z Indii,
Niemiec i Polski wygrały
pierwszy otwarty konkurs
PKN Orlen na innowacyjne
i efektywne sposoby produkcji
energii.
Konkurs ogłoszono w 1 października 2015 roku a do 9 grudnia można było zgłaszać online
swoje projekty. Informacja dotarła do 2,5 mln użytkowników
Twittera a także do grona 250
tys. sprofilowanych odbiorców
na całym świecie. Ostatecznie
przyjęto 20 pomysłów z całego
świata, z których wybrano finałową szóstkę. Zwyciężyła trójka.
To Uha Industrie Canada, ILK
Dresden oraz PWPO-T Promont. Firmy otrzymały trzy rów-

norzędne nagrody, po 10 tys.
euro każda. Ponadto zostały zaproszone do negocjacji z przedstawicielami płockiej rafinerii na
temat realizacji projektów pilotażowych, z docelową możliwością ich realizacji na siedmiu
instalacjach koncernu. Wygrane
koncepcje mają na celu obróbkę
ciepła niskotemperaturowego (to
takie, które nie przekracza
z reguły 55°C) w efektywnym
procesie produkcji energii.
Jesteśmy dumni, że wśród
laureatów tego prestiżowego
konkursu jest nasza lokalna
firma PWPO-T Promont, będąca
liderem polsko-szwedzkiego
konsorcjum, specjalizująca się
w inżynierii chemicznej.

Zaproponowany przez Promont projekt zakłada wykorzystanie chłodziarek adsorpcyjnych (działających na zasadzie
krążenia czynnika chłodniczego)
do odzyskiwania energii utraconej w procesie produkcji. Rozwiązanie ma szansę być stosowane w różnych urządzeniach
mechanicznych w elektrotechnice i w gospodarstwach domowych. Występujący w imieniu
firmy Jarosław Biernacki podkreślał, że niskotemperaturowe
ciepło wciąż jest wyzwaniem
rynku energetycznego i od rozwiązania tego problemu zależy
przyszłość branży.
Wielkie gratulacje!

15 kwietnia niech będzie
dniem bez alkoholu. Spędźmy

go na trzeźwo.

Źródło: onet.pl

Spędźcie go na trzeźwo!
15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 15
Ś
kwietnia jako Światowy Dzień

P O D Z I Ę K O W A N I E
Mieszkańcy Cierni 40 a b i c składają serdeczne podziękowania
Burmistrzowi Miasta

Bogdanowi Kożuchowiczowi
i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej

Janowi Klepcowi
za wykonanie kanalizacji na naszym ternie.

Trzeźwości.
W najbliższy piatek (15
kwietnia) od godz. 14:00 do
godz. 20:00 w Klubie Abstynenta „Odnowa” na ul. Parkowej
4 w Świebodzicach przy kawie,
herbatce i czymś słodkim można
skorzystać z porad dotyczących
uzależnienia od alkoholu. Konsultanci, terapeuci i psycholodzy
doradzą jak rozpoznać uzależnienie, współuzależnienie
i gdzie uzyskać fachową pomoc.
Możecie porozmawiać z osobami, które od lat utrzymują abstynencję. Porozmawiać o tym jak
im się to udało i jak wygląda
obecnie ich trzeźwe życie. Zapraszamy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub Abstynenta „Odnowa” i Stowarzyszenie „Odnowa” apelują:

Z głębokim żalem żegnamy

Ś.P. Władysława Sasala,

„Nie mamy słów, aby wyrazić żal
i współczucie, jakie teraz czujemy.
Życzymy Ci tylko dużo sił
do zniesienia tego bólu,
który jedynie czas może załagodzić.”

wieloletniego działacza AKS - u

Waldemarowi Krynickiemu
i całej Jego Najbliższej Rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

oraz Stali Świebodzice,
jak również Victorii Świebodzice.
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego
„Victoria” Świebodzice
składa Rodzinie zmarłego

Żony

Beaty Krynickiej

wyrazy serdecznego współczucia.
napisz: komisarzlew@swiebodzice.pl
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Rozmowa z Burmistrzem Miasta Bogdanem
Kożuchowiczem na temat przystąpienia przez gminę
do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
mającej umożliwić realizację Domu Złotego Wieku
G Gazeta Świebodzicka:

- Panie burmistrzu, na jednej
z ostatnich sesji Rada Miejska
podjęła uchwałę
o przystąpieniu Gminy
Świebodzice do partnerstwa
publiczno-prywatnego w celu
realizacji Domu Złotego
Wieku. Wiemy ogólnie, czym
jest formuła ppp, dlaczego
nasz samorząd zdecydował się
do wyboru takiej właśnie

- niestandardowej - drogi
realizacji tej inwestycji?
Bogdan Kożuchowicz: - Budowa i uruchomienie Domu
Złotego Wieku, czyli miejsca do
kompleksowej opieki nad osobami starszymi i chorymi, od
początku objęcia funkcji burmistrza było dla mnie zadaniem
priorytetowym. Taki ośrodek
jest miastu i regionowi potrzebny, mamy obiekt, który się do

tego świetnie nadaje, wspaniały
teren wokół budynku. Dotychczasowe próby zagospodarowania dawnego internatu przy ul.
Rekreacyjnej, a przede wszystkim sprzedaży i znalezienia inwestora, który zrealizuje taką
właśnie inwestycję, nie powiodły się. Skoro więc wyczerpały
się tradycyjne możliwości - trzeba iść dalej i spróbować innych
rozwiązań.
G Na jakim etapie jest cała
procedura?
- Do ppp przygotowujemy się
intensywnie od roku, obecnie
rozpoczął się proces mający na
celu wyłonienie partnera prywatnego. To nie będzie szybka i pro-

sta procedura, opierać się będzie
głównie na negocjacjach i tzw.
dialogu konkurencyjnym. Może
być i tak, że nie znajdzie się chętny do podjęcia się tak dużego
wyzwania. Ale uważam, że próbować trzeba, bo celem nadrzędnym jest dla mnie uruchomienie
Dom Złotego Wieku - bardzo
ważnej z punktu widzenia potrzeb społecznych placówki.
G Jak - najkrócej
i najprościej mówiąc - może
wyglądać realizacja Domu
Złotego Wieku w formule
ppp?
- Interesuje nas takie rozwiązanie, w którym partner prywatny wybuduje i będzie prowadził

Szacuje się, że z rządowego
programu Rodzina 500 + w Świebodzicach skorzysta około 2500

dzieci. Pierwsze wypłaty będą
dokonywane już w maju.
I

Już ponad 600 wniosków
1

kwietnia w całej Polsce
ruszyło
przyjmowanie
wniosków na świadczenie
rodzinne w ramach programu
Rodzina 500+. Tylko pierwszego dnia do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach
wpłynęło 100 wniosków. Obecnie jest ich ponad 600 i systematycznie spływają.
- Wszystko przebiega sprawnie, na bieżąco otrzymujemy
wnioski różnymi drogami - elektronicznie, osobiście. Nie ma kolejek, zatorów, staramy się, by
maksymalnie szybko przyjmować formularze - mówi Izabela
Siekierzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
W sobotę, 2 kwietnia, można
było przyjść do ratusza i na miej-

scu, przy pomocy pracowników
OPS, wypełnić i zostawić wniosek. Z takiej możliwości skorzystało 60 osób.
Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, druk można
pobrać ze strony internetowej
www.ops.swiebodzice.pl i po
wypełnieniu złożyć w OPS-ie.
Można przekazać formularz
na kilka sposobów:
G osobiście - w Dziale Świadczeń Rodzinnych OPS, I piętro,
lub za pośrednictwem:
G Poczty Polskiej
G platform: PUAP, ZUS,
EMPATIA
G bankowości elektronicznej
(tych banków, które mają podpisaną umowę z Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Z rodzicami spotkali się także burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans

Powalczmy
o siłownie
pod chmurką!
irma Nestle w ramach propagowania
wysiłku fizycznego, zorganizowała
F
konkurs dla gmin, w którym do wygra-

nia są siłownie miejskie. Jego mechanizm jest bardzo prosty: urzędy gmin
zgłaszają lokalizacje na swoim terenie,
a mieszkańcy i zainteresowani głosują
na wybrane propozycje. Nie wiemy
więc jeszcze, gdzie siłownie powstaną
- to wszystko zależy od mobilizacji
mieszkańców i ich znajomych!
Nasza gmina także zgłosiła się do
konkursu - możemy głosować na cztery
lokalizację w Świebodzicach, przy ul.:
- Wiejskiej,
- Zamkowej,
- Rekreacyjnej 1,
- Mieszka Starego 8.
Aby oddać głos, należy wejść na stronę www.nestleporusza.pl/glosowanie;
można także zagłosować przez miejskiego Facebooka:
www.facebook.com/swiebodzice.oficja
lny.profil.
Zabawa potrwa do 6 lipca.
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placówkę przez określony, zapisany w umowie, okres czasu.
Natomiast gmina będzie ponosić
opłatę za tzw. dostępność. Docelowo, po zakończeniu całego
procesu ppp, Dom Złotego Wieku będzie własnością Gminy
Świebodzice.
G Jakie są plusy i minusy
tego rozwiązania?
- Podstawowy plus to możliwość realizacji tej inwestycji
- trzeba mieć świadomość, że
budżet gminy nie byłby w stanie
udźwignąć finansowania tak
potężnego zadania, to po pierwsze. Po drugie - formuła ppp daje
samorządowi pełną kontrolę nad
przebiegiem inwestycji i funk-
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cjonowaniem placówki. A ryzyko? Oczywiście jest duże, może
się po prostu nie znaleźć żaden
partner zainteresowany takim
przedsięwzięciem. Ale zdecydowałem podjąć to ryzyko właśnie
ze względu na ważne znaczenie
społeczne i oczekiwania mieszkańców, którzy chcą, by taki
ośrodek w mieście powstał.
Jeśli uda się znaleźć partnera,
i zrealizować przedsięwzięcie, to
byłby pierwszy tego typu ośrodek w Polsce, zrealizowany
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
G Rozmawiała
Agnieszka
Bielawska-Pękala

Podczas dnia otwartego w ratuszu z porad i pomocy
w wypełnieniu druku skorzystało 60 osób

Sesja jednotematyczna

miany w budżecie oraz
wynikające z nich zmiaZ
ny w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Świebodzice były przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej
w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Zmiany dotyczą przesunięć między działami w planie wydatków gminy. Ale
zmiany przyniosły także nowe zadania, które zostały
wprowadzone do tegorocznego budżetu.
Na mocy uchwały wprowadzono do budżetu następujące zadania:

G budowa drogi dojazdowej - zjazdu - ul. Wałbrzyska
37c - 60.000 zł
G budowa iluminacji przy
remontowanym budynku
Urzędu Miejskiego przy ul.
Żeromskiego 27 - 127.500 zł
G zakupy inwestycyjne
w publicznych przedszkolach - 20.000 zł
G zakup słupów reklamowych do segregacji - 15.000
zł
G przebudowa wraz z rozbudową saun w Wodnym
Centrum Rekreacji - 115.000
zł (dokumentacja).

Ponadto o kwotę 13.900 zł
zwiększono plan wydatków
na dotacje dla organizacji
pozarządowych; na promocję przekazano 100.000 zł.
Zwiększono plan środków
na utrzymanie zieleni miejskiej o 147.000 zł. Na usługi
remontowe i zakup wyposażenia do przedszkoli przeznaczono 80.000 zł. Z kolei
na prace pielęgnacyjne i korekty drzewostanu w Parku
Miejskim przeznaczono kwotę 85.000 zł.

12 maja - VIII Świebodzickie Targi Pracy
Zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia lub fachowych
wskazówek, jak sprawnie poruszać się na rynku pracy.
Giełda odbędzie się w Miejskim Domu Kultury,

ul. Wolności 13, w godz. 10:00-13:00.

I
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Zespó ds. rewitalizacji
- pierwsze warsztaty
P

od koniec marca odbyły
się pierwsze warsztaty
Zespołu ds. Rewitalizacji, powołanego przez
burmistrza Bogdan Kożuchowicza.
Zespół na początek zajął się
wyznaczeniem obszarów zdegradowanych na terenie Gminy
Świebodzice. Członkowie zespołu pracowali również nad
określeniem problemów występujących we wskazanym obszarze, w różnych sferach życia:
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, edukacyjnej, ochronie środowiska oraz społecznej.
Omawiano też sytuacje kryzysowe.
Warsztaty poprowadziła specjalistka ds. rewitalizacji Karo-

lina Jarmuła, pracownik firmy
EffiCon, która opracowuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice.
Warsztaty realizowane są
w ramach projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice”, dofinansowanego w wysokości
121050,00 zł z Funduszy Europejskich, Pomocy Technicznej.
W ramach projektu w najbliższym czasie w mieście pojawi
się ankieter, który przeprowadzi
ankietowanie wśród mieszkańców. Pytania dotyczyć będą
obszaru zdegradowanego oraz
problemów występujących na
tym obszarze.
Następne spotkanie zespołu
odbędzie się w kwietniu.

Przykłady działań rewitalizacyjnych
G budowa/remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu
- o ile te działania przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób
przebywających w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta
oraz przyczynią się do zapobiegania występowania zjawiska przestępczości
G budowa/przebudowa/remonty ulic, chodników, ścieżek rowerowych
- o ile w wyniku tych działań nastąpi poprawa funkcjonalności ruchu
w obszarach wskazanych do rewitalizacji oraz zwiększy się dostępność
do tych obszarów
G zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym m.in. przebudowa
placów, budowa/remonty parkingów, publicznych toalet miejskich, montaż
elementów małej architektury, regeneracja miejsc rekreacji, tworzenie nowych
terenów zieleni, placów zabaw dla dzieci - o ile dzięki tym działaniom nastąpi
ożywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawą zwiększenia liczby
osób korzystających z odnowionej przestrzeni
G organizacja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych,
edukacyjnych, które integrują i aktywizują lokalną społeczność do częstszego
korzystania z przestrzeni publicznych.

Nietypowe spotkanie
w bibliotece

T

ym razem nie o bajkach,
bohaterach
książek
i przygodach literackich,
ale na bardzo poważny
temat - o ratowaniu czyjegoś
życia - rozmawiały dzieci w Oddziale Dziecięcym MBP.
6 kwietnia w bibliotece odbyła się pogadanka na temat krwiodawstwa. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”
wraz ze swoimi wychowawcami. Gośćmi byli członkowie
Klubu Honorowych Dawców
Krwi w Świebodzicach: prezes
Katarzyna Młynarkiewicz
i pan Walerian Łukawski.
Pani Kasia opowiedziała dzieciom o krwi - co to jest krew,
jakie mamy grupy krwi, jaką rolę
odgrywa w życiu człowieka i co
skłoniło ją, że została dawcą.
Najbardziej popularną grupą
krwi jest B. Krew mogą odda-

wać osoby, które ukończyły 18
lat. W naszym mieście akcja
poboru krwi odbywa się raz
w miesiącu w Miejskim Domu
Kultury. Każda osoba, która
chce oddać krew musi najpierw
wypełnić ankietę, w której podaje różne istotne informacje, następnie przechodzi szereg badań
lekarskich.
Dzieci wykazały się sporą wiedzą, zadawały mnóstwo pytań.
Na koniec pani Kasia zrobiła
quiz ze znajomości tematu. Zadawała pytania, na które dzieci
musiały odpowiadać np.: Kto
może oddawać krew? Jakie są
grupy krwi? Ile krwi można
oddać jednorazowo? itp.
Na zakończenie, uczestnicy
spotkania otrzymali od naszych
gości kolorowanki i czekolady.
A dzieci w ramach podziękowania za spotkanie, wręczyły im
dyplomy.

Przy okazji przypominamy,
że kolejna zbiórka krwi
odbędzie się 28 kwietnia
(czwartek), w godzinach
9:00-13:00 w Miejskim Domu
Kultury.
Serdecznie zapraszamy stałych
i nowych krwiodawców.

Bociany wyleciay
ak, tak, to nie pomyłka - Bociany i Puchatki, czyli szybowce
zimujące w hangarze na naszym gminnym lotnisku, wreszcie
T
mogły rozprostować skrzydła i spróbować pierwszych, wiosennych lotów. Towarzystwo Lotnicze zainaugurowało nowy sezon,
przewietrzyło i wypróbowało maszyny. Wszystko sprawne,
można latać!
Pomyślnych wiatrów!

Każdy może pomóc
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Jak Świebodzice przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży?

P

rzed centralnymi obchodami Światowych Dni
Młodzieży, które w lipcu
odbędą się w Krakowie,
w poszczególnych diecezjach
i dekanatach trwają przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Świebodzice także szykują
się nie tylko na uczestnictwo
w tym wyjątkowym spotkaniu
z Ojcem Świętym, ale i na przyjęcie w naszym mieście uczestników Dni z całego świata.
Jak to wygląda, jak możemy
włączyć się w te przygotowania
- rozmawiamy z księdzem
Grzegorzem Fabińskim, koordynatorem i duszpasterzem
ŚDM w Świebodzicach.
G Gazeta Świebodzicka:
- Jak dużej liczby
pielgrzymów spodziewamy
się w związku

ze Światowymi Dniami
Młodzieży?
Ks. Grzegorz Fabiński: -Przyjmuje się, że w Świebodzicach
przyjmiemy około 150 osób.
Będą przebywać w naszym mieście pięć dni, od 20 do 25 lipca.
Będą nocować w Publicznym
Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych oraz w domach
prywatnych tych mieszkańców,
którzy zdecydują się przyjąć
pielgrzymów.
G Jak będzie wyglądał ich
pobyt?
- Musimy im oczywiście
zapewnić noclegi i wyżywienie,
ale także atrakcje - zwiedzanie
miasta, okolic, zapoznanie z lokalną historią, zabytkami. To
duże, logistyczne przedsięwzięcie, dlatego bardzo przyda się
pomoc - przede wszystkim wo-

Informacje o Wolontariacie ŚDM znajdziesz tu:
facebook.com/sdmswiebodzice
http://sdmswiebodzice.pl/
adres:
pl. Koscielny 2 Świebodzice
ks. Grzegorz - g.fabinski@wp.pl
Nr konta 15 1050 1908 1000 0090 3073 5089

lontariacka - w zorganizowaniu
tej wizyty.
G Kto i jak może pomóc?
- Tak naprawdę każdy. Potrzebujemy osób, które się zajmą
naszymi gośćmi, wolontariuszy,
którzy oprowadzą ich po mieście
i okolicy, pokażą ciekawe miejsca. Oczywiście, potrzebne są
osoby ze znajomością języków,
głównie angielskiego. Można
także pomóc finansowo - opłacić
np. kilka posiłków czy biletów
wstępu dla naszych gości. Można także po prostu wpłacić pieniądze na specjalne konto (podajemy je w ramce - przyp. red.)
G Czy to pewne, że przyjedzie
do nas te 150 osób?
Czy wiemy, z jakich krajów?
- Na razie nie wiemy, ponieważ rejestracja trwa do końca
maja i dopiero wówczas okaże
się, ile osób wyraziło chęć przyjechania do nas. Może nie będzie
to 150 osób, ale myślę, że 50
będzie na pewno.
G Od jakiegoś czasu działa
wolontariat ŚDM w naszym
mieście, jak liczna to grupa?
- Jest nas 25 osób, ale to jest
zdecydowanie za mało. Mamy
na swoim koncie już kilka
działań, byliśmy na spotkaniach informacyjnych w szko-

No to ruszamy na szlak!
Ś

wiebodziczanie czują w sobie żyłkę podróżniczą i chcą
poznawać nasz kraj - o takie
stwierdzenie można pokusić się po
zorganizowanym w piątek, 1 kwietnia, w Miejskim Domu Kultury
spotkaniu inaugurującym proces
tworzenia koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Świebodzicach.
Sala w MDK szczelnie wypełniła się pasjonatami górskich wędrówek, rowerowych rajdów
i ogólnie pojętej turystyki, którzy
zainteresowani informacją o powstawaniu koła PTTK w naszym
mieście przybyli, by dowiedzieć
się szczegółów o tym przedsięwzięciu. A było komu zadawać

pytania, bowiem poza inicjatorami
akcji w spotkaniu udział wziął
również Zbigniew Curyl - prezes
oddziału PTTK w Świdnicy.
Pomysłodawcami inicjatywy są
trzej pasjonaci turystyki krajoznawczej - Jarosław Krzan, Maciej Kwiecień i Andrzej Wiącek.
Chcąc zachęcić zebranych do
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu, a następnie działalności koła
PTTK, panowie zaprezentowali
prezentację fotograficzną dokumentującą ich dotychczasowe
wyprawy. Przy tej okazji opowiedzieli również o planach i pomysłach na funkcjonowanie koła.
I tak, w ofercie wycieczkowej mają
znaleźć się nie tylko wyprawy pie-

łach, pokazaliśmy się podczas Miejskiej Drogi Krzyżowej. Ale zapraszamy do nas
wszystkich chętnych, którzy
chcieliby włączyć się w przy-

sze czy rowerowe, ale również
spływy kajakowe oraz narciarstwo,
które mają być organizowane
- przynajmniej we wstępnej fazie
funkcjonowania koła - w każdą
trzecią sobotę miesiąca.
O tym, że inicjatywa integracji
osób zainteresowanych aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu
trafiła na podatny grunt najlepiej
niech świadczy fakt, że pierwsza
wycieczka - póki co nieformalna
- odbyła się już w niedzielę, dwa
dni po spotkaniu informacyjnym.
Zainteresowani przystąpieniem
do świebodzickiego koła mogą to
zrobić po wypełnieniu i złożeniu
deklaracji. Dokumenty dostępne są
w impresariacie Miejskiego Domu
Kultury (ul. Wolności 13) oraz
w wersji online pod adresem:
http://pttk.swidnica.pl/index.html.
Uczestnictwo w kole wiąże się
z opłacaniem składek, jednak niesie za sobą wymierne korzyści
- turysta legitymujący się dokumentem potwierdzającym członkostwo w PTTK posiada ubezpieczenie NNW oraz może liczyć na
zniżki w prowadzonych przez nie
schroniskach.
Inicjatorzy utworzenia świebodzickiego koła PTTK składają serdeczne podziękowania wszystkim
przybyłym i zaangażowanym
w organizację spotkania.
Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej

gotowania do tego wielkiego
wydarzenia.
Informacje o nas można znaleźć na Facebooku, mamy także
swoją stronę internetową, ja
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także służę wszelkimi informacjami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala

Zostanie
po nas
6

Rozmowa z
, autorem
książki Perfect Body. Nowoczesna kulturystyka i fitness

Dążmy do perfekcji,

ale w ramach swoich możliwości

O

D

Wśród samorządowców, biorących udział w tej szczytnej
akcji, nie zabrakło po raz kolejny

ZDJĘCIA UŻYCZONE PRZEZ SWIDNICA24.PL

oroczne sadzenie lasu to wieloletnia i sympatyczna tradycja świdnickiego nadleśnictwa,
które do wspólnego sadzenia
drzew zaprasza samorządowców, parlamentarzystów, duchownych i dziennikarzy. Tak
też było podczas V Sadzenia
Lasu Samorządowców i Mediów - w czwartek, 7 kwietnia,
tym razem na terenie Gminy
Bielawa.
3 tys. jodeł i jaworów zostało
posadzonych na karczowisku,
które pozostało po rosnących tu
wcześniej świerkach. Te niestety okazały się mocno chorować.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza. Wraz
z Kacprem Nogajczykiem Prezesem ZGK Świebodzice oraz
mecenasem Pawłem Polewskim świebodzicka ekipa szybko i sprawnie uporała się ze
swoim „przydziałem” drzewek.
- To naprawdę świetna akcja,
z przyjemnością biorę w niej
udział. Robimy w końcu coś, co
z pewnością pozostanie dla
następnych pokoleń - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Dla strudzonych uczestników
nadleśnictwo
przygotowało
atrakcje - pracę umilił im zespół
Muflonie Rogi, złożony z pracowników nadleśnictwa, a dla
pokrzepienia ciała były myśliwskie specjały, w tym dziczyzna.
Wśród sadzących drzewka
można było wypatrzeć m. in.
Biskupa Świdnickiego Ignacego
Deca, Prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską, posłankę Katarzynę Mrzygłocką
i wiele innych osób znanych
z życia publicznego.
Po poprzednich akcjach większość sadzonek się przyjęła,
zatem można liczyć, że wyrośnie
nam kolejny, wspaniały las.
Nasze lokalne sadzenie jest
częścią dużego projektu „100
milionów drzew do 2017 roku”.

wydawnictwie pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Jego autorem jest
świebodziczanin Grzegorz
Andrzejewski, który sportami
sylwetkowymi, zarówno od
strony teoretycznej, jak i praktycznej zajmuje się 30 lat. Jest
pasjonatem oraz swego rodzaju
wizjonerem kulturystyki i fitness. Tworzy lub modyfikuje
nowoczesne metody i taktyki
treningowe, dzięki którym każdy z nas ma możliwość przenieść swoją sylwetkę w nowy
wymiar rozwoju fizycznego.
Jest autorem dziesiątek artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach poświęconych sportom sylwetkowym.
Współpracuje z wysokiej klasy
zawodnikami i zawodniczkami
kulturystyki, fitness oraz innych dyscyplin sportu.
Poprosiliśmy więc Pana Grzegorza o kilka cennych rad dla
osób, chcących na poważnie
rozpocząć przygodę z siłownią.
G Gazeta Świebodzicka:

Od czego się wszystko
zaczęło, czyli skąd się wzięło
zamiłowanie do szeroko
rozumianych sportów
sylwetkowych?
Grzegorz Andrzejewski:
- W 1982 roku przypadkiem
wpadła mi w ręce gazeta z artykułem o kulturystyce i dużym
zdjęciem jednego z ówczesnych mistrzów. Od tej pory
gromadziłem, czytałem i analizowałem wszystko co tylko
udało się zdobyć na temat tego
sportu. A skąd tak silna fascynacja kulturystyką u jedenastolatka - tego nie wiem. Może to
jakieś przeznaczenie albo coś
w rodzaju miłości od pierwszego wejrzenia - oczywiście miłości do sportu a nie faceta ze
zdjęcia.
G Od czego Pan zaczynał
swoje treningi i jak to się
stało, że zaczął Pan trenować
także innych?
- Na początku moje treningi
były bardzo urozmaicone
i wszechstronne. Łączyłem
podstawowe treningi kulturystyczne w siłowni z treningami
kondycyjno-sprawnościowymi
w terenie oraz treningami karate Kyokushin (w tej samej grupie co Mariusz Cieśliński)
i innych sportów walki. To
przyniosło wiele cennych doświadczeń i pozwoliło dobrze
poznać możliwości własnego
organizmu. Z czasem, gdy moje doświadczenie i wiedza sys-

tematycznie się powiększały,
pojawiały się osoby chcące
z tego skorzystać. Początkowo
udzielałem rad znajomym,
potem na szerszą skalę jako
instruktor w klubie, a kiedy
swego czasu pomogłem znanej
zawodniczce fitness wypracować życiową formę i młodemu
kulturyście zdobyć medal na
mistrzostwach Polski to zaczęli
zgłaszać się następni…
G Jakie najważniejsze
wydarzenia - czy sukcesy
- wymieniłby Pan ze swojej
przygody z kulturystyką
i fitness?
- Mnie zawsze bardziej interesowało testowanie różnych
metod treningowych i sposobów odżywiania, niż uzyskanie
najlepszej możliwej w danym
momencie własnej formy na
pokaz, zatem moje pojmowanie
sukcesu jest inne niż typowego
kulturysty. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem i sukcesem jest wydanie książki
Perfect Body. Nowoczesna kulturystyka i fitness. Tym bardziej, że książka szybko znalazła się na wysokich pozycjach
na liście bestsellerów Empiku
w swojej kategorii. Za sukces
uważam także to, że kilkadziesiąt moich artykułów ukazało
się w najlepszych czasopismach poświęconych sportom
sylwetkowym oraz że zawodnicy którym pomagałem w przygotowaniach zdobywali medale
na mistrzostwach Polski i innych imprezach wysokiej
rangi.
G O czym trzeba pamiętać,
decydując się na uprawianie
tego typu dyscyplin?
- Przede wszystkim o tym, że
są to sporty w których konieczna jest daleko idąca indywidualizacja treningów i diety. Nie
istnieją uniwersalne metody
treningowe ani sposoby odżywiania właściwe dla wszystkich ćwiczących. Wartości poszczególnych parametrów treningów i diety należy ustalać

indywidualnie, a co więcej trzeba te wartości regulować w reakcji na sygnały wysyłane
przez organizm, aktualne warunki do regeneracji, stan zdrowia, zmienione cele itp.
G Czy można samemu,
bez wsparcia specjalistów
czy fachowej literatury,
skutecznie i bezpiecznie
trenować?
- Nie można. Najlepszym
rozwiązaniem jest korzystanie
zarówno z fachowej literatury
jak i wsparcia specjalistów, ale
z przynajmniej jednego źródła
wiedzy trzeba skorzystać koniecznie. Opierając się wyłącznie na metodzie prób i błędów
narazilibyśmy się na duże niebezpieczeństwo, efektywność
treningów byłaby niska lub
zerowa, dopadłaby nas frustracja, zniechęcenie i tak pewnie
zakończylibyśmy naszą sportową „karierę”.
G Książka, którą Pan
właśnie napisał, z pewnością
pomoże wielu osobom
chcącym właśnie w sposób
bezpieczny i efektywny,
ćwiczyć sylwetkę. Czy długo
pracował Pan nad nią?
Co sprawiało największą
trudność?
- Przygotowanie pełnego
materiału na książkę w takiej
formie, z wykresami, tabelami,
programami treningowymi,
opisami, fotografiami (ponad
350 zdjęć na 456 stronach) jest
bardzo czasochłonne. Dobrej
książki nie da się stworzyć
w krótkim czasie. A trudność?
Chyba najtrudniej znaleźć ciszę
i spokój, których potrzeba do
pisania.
G Jakie trzy najważniejsze
rady miałby dla wszystkich
tych, którzy właśnie
postanowili ruszyć
na siłownie i zabrać się
za swoją sylwetkę?
- Warto uzbroić się w co najmniej podstawową wiedzę
zanim przystąpi się do treningów. Im większy zasób wiedzy
posiadamy, tym nasza droga do
wymarzonej sylwetki będzie
krótsza i bezpieczniejsza. Należy też wykazywać się cierpliwością i wolno, systematycznie, krok po kroku zmierzać do
celu. Ponadto, trzeba pamiętać
o tym, że każdy z nas ma jakieś
ograniczenia i nie możemy
wymagać od siebie zbyt wiele.
Dążmy do perfekcji, ale w ramach swoich możliwości.
Dziękuję.
I

UWAGA! KONKURS
Do wygrania książka z autografem autora!
Mamy dla naszych Czytelników niespodziankę - pan Grzegorz przekazał jeden egzemplarz swojej
książki. Aby go zdobyć, wystarczy odpowiedź na proste pytanie (należy podać właściwą
odpowiedź - a, b lub c):
1. Który z wymienionych produktów dostarcza najwięcej białka, niezbędnego składnika
naszej codziennej diety (dotyczy 100g produktu):
A - Ryż biały
B - Pierś kurczaka
C - Śmietana wiejska
Prosimy o wysłanie SMS-a o treści KONKURS a, b lub c na numer 660 157 518. Prosimy
o podanie w SMS-ie także imienia i nazwiska. Czekamy na odpowiedzi w piątek, 15 kwietnia.

Cztery pionki, kostka
i dużo szczęścia
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Graczy odwiedził tuż po rozpoczęciu turnieju Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Widzę, że emocje są duże,
trzymam za wszystkich kciuki,
bawcie się dobrze - życzył dzieciom burmistrz. Rozgrywających turniej dopingował także
radny Rady Miejskiej Jarosław
Dąbrowski.
Pan burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Łukaszem Kwadransem wręczyli najlepszym graczom nagrody. Otrzymali je:
G I miejsce: Nicole Kaczmarek
G II miejsce: Mikołaj Rochowiak
G III miejsce: Maja Dunaj
G IV miejsce: Zuzanna Mikłasz.
Dla wyczerpanych emocjami
turniejowiczów organizatorzy
przygotowali też zdrowe prze-
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kąski w postaci owoców i napojów.
Na zakończenie turnieju każde dziecko dostało także słodki
upominek w postaci bombonierki.

Nagrody wręczyli wspólnie
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMCJI UM

K

to z nas w dzieciństwie
nie grał w chińczyka?
Charakterystyczną
planszę, pionki i kostkę miał w domu każdy, a zimowe wieczory przy chińczyku
płynęły szybko i wesoło. Dziś
- na szczęście - mimo gier komputerowych, x-boxów i innych
wynalazków stary, dobry chińczyk wciąż pozostaje w łaskach, zwłaszcza najmłodszych.
To gra lubiana przez dzieci,
o czym świadczy kolejny, II już
Turniej Gry w Chińczyka, który
odbył się w sobotę, 9 kwietnia.
Gracze prowadzili rozgrywki
w systemie pucharowym - do
następnych rund przechodzili
zwycięzcy poszczególnych rozgrywek. Dla zwycięzców Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej UM
przygotował atrakcyjne nagrody
- gry planszowe i puzzle.

wydarzenia

Uśmiechnięte twarze graczy świadczą, że miło spędzili sobotnie przedpołudnie

Konkurs międzyszkolny „TOP Mechanik-Operator”
Gotowi? No to zaczynamy turniej

6

I miejsce Arkadiusz Grzegorzyca i Michał Fleszar z Zespołu szkól Nr 5 w Wałbrzychu
II miejsce Jakub Dobrowolski i Michał Spisak z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy
III miejsce Michał Morasz
i Mateusz Pajda z Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie

kwietnia 2016 r. odbył się
finał konkursu „TOP Mechanik-Operator” zorganizowany przez Fundację ALAESkrzydła Rozwoju i ze Świebodzic i Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Udział wzięli uczniowie technikum (technik mechanik) i zasadniczej szkoły zawodowej (operator obrabiarek skrawających). Konkurs był zorganizowany oddzielnie dla każdego
typu szkół: technikum (klasa I
- poziom T1; klasy II-IV - poziom T2) i zasadniczej szkoły
zawodowej (klasa I - poziom Z1,
klasy II-III - poziom Z2).
W konkursie wzięło udział 24

uczniów ze szkół z Wałbrzycha,
Świdnicy, Bielawy, Dzierżoniowa i Kamiennej Góry. Uprzednio szkoły w pierwszym etapie
konkursu wyłoniły 2-osobowe
drużyny, które wykonywały
podczas Finału jedno zadanie
mające charakter praktyczny.
2 komisje konkursowe złożone
z przedstawicieli firm SEGEPOREFA, Autocam, Optima, P.W.
Technik-Serwis, Promont, oraz
nauczyciel ZS w Świebodzicach
oceniły i wyłoniły zwycięskie
drużyny.
I T1 - klasa I technik mechanik

I T2 - klasy II-IV technik
mechanik
I miejsce Grzegorz Madaliński i Jakub Gałęza z Zespołu
szkól Nr 5 w Wałbrzychu
II miejsce Patryk Socha
i Maciej Michałowskiz Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy
III miejsce Adrian Świerczyński i Maciej Wójciak zZespołu
Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie
I Z1 - klas I operator obrabiarek skrawających
I miejsce Kacper Cyl i Patryk Franczak z Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
II miejsce Dominik Piksa
i Maciej Zoń z Zespołu szkól Nr
5 w Wałbrzychu

A na koniec było obowiązkowe, pamiątkowe zdjęcie

I Z2 - klasy II-III operator
obrabiarek skrawających
I miejsce Rafał Zieliński
i Szymon Zięba z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy
II miejsce Łukasz Ferenc
i Patryk Minickiz Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie, a laureatom gratulujemy!
Celem konkursu było podniesienie poziomu umiejętności
zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik

mechanik oraz wzrost zainteresowania uczniów pracą w tym
zawodzie. Celem długoterminowym tej inicjatywy jest podnoszenie atrakcyjności i jakości
kształcenia zawodowego w zakresie obróbki skrawaniem. Był
to pierwszy taki konkurs organizowany przez Fundację Alae,
mamy jednak nadzieję, że konkurs stanie się wydarzeniem
cyklicznym, trwale wpisanym
w życie edukacyjne szkół naszego regionu. W tej pierwszej edycji konkursu uczestnicy mieli
okazję zmierzyć się w praktyce
z rzeczywistymi wymaganiami
przemysłu i przyszłego zawodu,

co być może nie było zadaniem
łatwym, ale na pewno było
prawdziwym wyzwaniem zawodowym.
Podsumowanie
konkursu
i uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce podczas Gali 13
kwietnia 2016 w Zespole Szkół
Nr 5 w Wałbrzychu.
Nagrody dla uczestników
ufundowała Fundacja ALAESkrzydła Rozwoju, Firma Segepo-Refa ze Świebodzic oraz
firma Optima Tools ze Świdnicy.

FOT. UŻYCZONE

Chińczyk to świetna zabawa dla całej rodziny

Miłosierdzie i tajemnice fatimskie

T

wyda rzenia
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o była bez wątpienia
historyczna wizyta. Wysoki rangą hierarcha
Watykanu, były Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
kardynał Tarcisio Bertone, od-

prawił mszę świętą w niedzielę,
3 kwietnia, w kościele pw. Św.
Mikołaja. W eucharystii uczestniczyli biskupi diecezji świdnickiej i legnickiej, parlamentarzyści, władze naszego miasta i licz-

Gościa powitał i przedstawił wiernym Biskup Świdnicki Ignacy
Dec, przemawiając w ojczystym języku kardynała

na reprezentacja świebodziczan.
- Eminencjo, witamy Cię
w Świebodzicach z wielką radością, zapewniamy o naszej
wierze i modlitwie. To wielkie
wydarzenie w niemal 750-letniej
historii naszego miasta - takimi
słowami powitał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
Kardynała Tarcisio Bertone.
Gość z Watykanu przybył do
Świebodzic na zaproszenie proboszcza parafii, księdza prałata
Jana Gargasewicza. Duchowni
znają się od wielu lat i utrzymują serdeczne kontakty.
W uroczystej mszy świętej,
która przypadła w ustanowione
przez Św. Jana Pawła II Święto
Miłosierdzia Bożego, uczestniczył także Biskup Świdnicki
Ignacy Dec, Biskup pomocniczy Diecezji Legnickickiej Marek Mendyk, duchowni naszej
diecezji, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych,
radni i mieszkańcy Świebodzic.

W kościelnych ławach zasiedli m. in. Minister Edukacji Narodowej, posłanka naszego miasta Anna Zalewska, posłowie
Wojciech Murdzek i Ireneusz
Zyska; Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz z małżonką, Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący RM - Jan
Klepiec i Zdzisław Pantal; radni powiatowi - Violetta Chorąży, Piotr Zalewski, Paweł Ozga, a także radni miejscy: Jacek
Żygłowicz, Dariusz Błaszczyk.
Jego Eminencja Kardynał
Tarcisio Bertone przewodniczył
eucharystii, która została odprawiona w języku łacińskim.
W homilii odniósł się do obchodzonego w niedzielę, 3 kwietnia,
Święta Miłosierdzia Bożego
oraz do osoby jego twórcy - Świętego Jana Pawła II. Nawiązał do
kilku wydarzeń i postaci, m.in.

W homilii Jego Eminencja skupił się na kwestiach związanych
z miłosierdziem i i osobami Św. Jana Pawła II oraz Św. Ojca Pio

Kwiaty i znicze dla Ojca Świętego

W kościelnych ławach można było zobaczyć m.in. Minister
Edukacji Narodowej Annę Zalewską
upomniał się o pamięć o męczennikach z Bliskiego Wschodu oraz o tych, którzy cierpią,
zepchnięci przez dzisiejszy świat
na margines życia. Podkreślił też
wagę istnienia Kościoła, jako
bardzo konkretnego sposobu,
który chciał Bóg, by móc miło-

siernie obejmować świat w dziełach miłosierdzia, modlitwie
i przebaczeniu. Dziękował za
ciepłe przywitanie w Świebodzicach, a na koniec poświęcił relikwie Św. Ojca Pio, które spoczęły w kościelnej kaplicy.

Wśród hierarchów byli m.in. biskupi świdniccy i legniccy

Eucharystia miała bardzo podniosły charakter, liturgia została
odprawiona w języku łacińskim, komunii udzielał m.in. biskup
Ignacy Dec
Kaplica, którą poświęcił, jest
wotum wdzięczności za czas
peregrynacji figury Fatimskiej
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dobne prezenty biskupowi Decowi i biskupowi Mendykowi
wręczyli Przewodniczący RM
Łukasz Kwadrans i Wiceprzewodniczący Zdzisław Pantal.
I

Znamienitego gościa w imieniu włodarzy miasta powitał
Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
Wraz z Przewodniczącym Łukaszem Kwadransem
i Wiceprzewodniczącym Zdzisławem Pantalem przekazali
kardynałowi Bertone oraz obu biskupom drobne upominki

Pamiętamy o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
W

6. rocznicę Katastrofy
Smoleńskiej delegacja
władz naszego miasta
złożyła kwiaty i zapaliła znicze
pod tablicą, upamiętniającą ofiary tragedii, do której doszło pod

2 kwietnia obchodziliśmy 11. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod pomnikiem papieża
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans zapalili znicze
i złożyli kwiaty.

w parafii. Oprócz relikwii św. o.
Pio, znajdują się w niej relikwie
św. Jana Pawła II, podarowane

parafii przez abp Mieczysława
Mokrzyckiego.
Kardynał otrzymał z rąk burmistrza Bogdana Kożuchowicza
drobny upominek na pamiątkę
wizyty w Świebodzicach; po-
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Smoleńskiem 10 kwietnia 2010
oraz ofiary Zbrodni Katyńskiej.
W niedzielę, 10 kwietnia,
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz radni i przedstawiciele miejskich jednostek,

Mszę rozpoczęło uroczyste wejście do kościoła wszystkich
duchownych, kardynał Bertone błogosławił zebranych

spotkali się by oddać część ofiarom tej tragedii, zapalić znicze
i pomodlić się.
Wiązanki złożyli: burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świebodzicach Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący
RM: Zdzisław Pantal i Jan
Klepiec oraz radni: Teresa Małecka, Piotr Krzyśpiak i Marek Gąsior.

Wiceprzewodniczący Zdzisław Pantal w kilku słowach
wspomniał o zmarłych tragicznie przedstawicielach polskiej
elity. Przypomnijmy - w katastrofie prezydenckiego samolotu, który leciał na obchody 70.
rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką.
Uroczystość odbyła się w Parku Miejskim, pod pamiątkową,
marmurową tablicą, która upamiętnia także ofiary mordu katyńskiego z 1940 roku. W tym
roku obchodzimy 76. rocznica
wymordowania przez NKWD
polskich oficerów i masowych
wywózek Polaków na Sybir.

FOT. TOMASZ MERCHUT
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Obok rośnie dąb pamięci, zasadzony w tym miejscu w 2011
roku.
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świebodzickie przedszkolaki
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Prezentujemy przedszkolaki
z „Niezapominajki”
W

racamy do lubianego przez naszych Czytelników
cyklu prezentacji
najmłodszych świebodziczan
- naszych kochanych przedszkolaków.
Startujemy od Publicznego
Przedszkola nr 3 „Niezapominajka”. Dziś najmłodsze dzieciaczki - czyli grupa żłobkowa
- SMERFY oraz MOTYLKI.

GRUPA
SMERFY
ŻŁOBEK
Kamil Brągiel, Alicja
Brzezińska, Emilia Brzezińska,
Jakub Buturla, Aleksandra
Chuchla, Zofia Gumowska,
Jagoda Klasura, Marcel
Kłapiński, Kacper Kubiak,
Filip Matejko, Bartosz Mucha,
Antoni Napieracz, Leon
Praworski, Dominik Słowik,
Igor Szynalski, Lena Winsz,
Franciszek Zapotoczny-Madetko.

zdjęcia: Tomasz Merhut

GRUPA
MOTYLKI
Henryka Biniaszewska,
Zilan Ceven, Katarzyna
Dembna, Emilia Domagała,
Olaf Dyduch, Bartosz Jamróz,
Michał Kulpa, Anna Lisak,
Mikołaj Momot, Karina
Piasecka, Krzysztof Piotrowski,
Samuel Smusz, Wiktor
Warowny, Maja Zalas.

kultura

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Małgorzat a Krzan

5

kwietnia w Miejskim
Domu Kultury byliśmy
świadkami i uczestnikami
niezwykłego spotkania
z poezją i Janem Pawłem II. Pani
Małgorzata Chojda-Ozga - poetka i nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 2 - podzieliła się z nami swoimi poetyckimi
przemyśleniami na temat naszego Papieża.
Popołudnie poetyckie przyciągnęło nie tylko młodzież, ciekawą twórczości swojej nauczycielki, ale także wielu mieszkańców naszego miasta. Sala
Miejskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi ludźmi spragnionymi pięknego słowa
- należy podkreślić, że na pewno
nikt się nie zawiódł. Nie zabrakło ciepłych wspomnień o Janie
Pawle II, głębokich przemyśleń
na temat podstawowych wartości w ludzkim życiu, wychowania młodzieży czy wreszcie
tego wszystkiego, co nazywamy
prostymi słowami - dobrem
i pięknem. Młodzież z Gimnazjum nr 2 przygotowała autorską

oprawę muzyczną, która wprowadziła przybyłych gości w świat
poezji. Dzieliliśmy się chlebem,
każdy po równo - wszak to „dobro powszednie”. Radni: Teresa
Małecka, Zofia Marek, Jan
Klepiec i Marek Jakubina
dzielili się prostą kromką chleba
z Paniami Dyrektor: Teresą Jusiel i Renatą Kaczmarek oraz
członkiniami Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Paniami: Justyną Gąsior i Agatą
Wachowiak. Spotkanie uświetnił swoją obecnością poeta i animator kultury Krzysztof Kobielec - pomysłodawca i prowadzący wałbrzyskie spotkania artystyczne Kanapa Teatralna.
Popołudnie poetyckie stało się
także sposobnością do wielu
debiutów recytatorskich. Oprócz
młodzieży z Gimnazjum nr 2
- wprawionej już w recytacji
- wystąpili także nauczyciele
z gimnazjum. Karmiliśmy się
chlebem i pięknym słowem,
raczyliśmy się trafną puentą
i celnym dowcipem. Dziękujemy pani Małgorzacie Chojdzie-Ozdze za jej cudowne wiersze
i za to, że mogliśmy je poznać.

o 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury można obejrzeć
wystawę fotografii świebodziczanina Kamila Pluty. Autor skuD
pił się na fotografowaniu przyrody, ale w sposób niekonwencjonalny - metodą podczerwieni. Zdjęcia są bardzo efektowne i pokazują
znane nam okolice czy pejzaże w zupełnie innym świetle...
Polecamy, wystawę można zwiedzać od 8:00 do 16:00, I piętro,
sala kominkowa.

piątek, 15 IV 2016

11

piątek, 15 IV 2016

RYS. MARIA PARTYKA
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Podróż
do przyszłości

Fantazji młodym nie brakuje
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

W

Była zima. A w zasadzie 1 stycznia 2049 roku. Tego dnia miało
zacząć się wszystko i wszystko
w moim dotychczasowym życiu
miało się zmienić. Mam na imię
Christopher, dla przyjaciół Chris, a
oto moja historia o podróży do przyszłości.
Myślicie, że marzenia się spełniają? Oczywiście, jeśli w nie wierzysz.
Ja wierzyłem. Od dziecka wierzyłem, że będę astronautą. I mój największy cel się spełnił. Wybrano
mnie, Noego, Richarda, Alexandra,
Benjamina, Olafa, Toma, Paula
i Margaret (która później została
moją żoną, ale to już zupełnie inna
historia) spośród dwóch tysięcy chętnych. Dostaliśmy się na najbardziej
upragnione przez nas stanowisko w
NASA. Wszyscy bardzo dobrze
zarabialiśmy. Kochaliśmy nasze
posady i byliśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi.
Pewnego dnia, a był to chyba
wtorek, przyszło mi współpracować
z Margaret. To był dzień, w którym
zmieniłem swój sposób patrzenia na
wiele rzeczy i ludzi. Dużo z nią tamtego dnia pracowaliśmy. Testowaliśmy praktyczność i skutki jedzenia
w tabletkach (jedna taka tabletka to
jakby dwudaniowy obiad plus
deser).
- Hej, Chris! A gdyby tak istniały
pigułki na szczęście, pieniądze
i miłość, to którą byś połknął? - zapytała Margaret.
- Na pewno nie pieniądze, bo je
w sumie mam, szczęście też, bo spełniam właśnie swoje największe
marzenie z dzieciństwa. Chyba...
chyba miłość - odpowiedziałem
szybko.
- A ty? - dodałem.
- Ja też, Chris, ja też.
Spojrzała na mnie swoimi dużymi, niebieskimi oczami, a potem się
pocałowaliśmy. Zakochaliśmy się
w sobie bez opamiętania, tydzień
później, choć może to trochę szalone, oświadczyłem się jej. I pół roku
później urządziliśmy najpiękniejsze
wesele w historii Ameryki (oboje
szczerze w to wierzymy). Kupiliśmy
wspaniałą willę nad oceanem z wielką werandą i wycieraczką pod

lipcu 2015 roku, Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach
ogłosił konkurs na krótkie opowiadanie fantasy. Prace były oceniane w dwóch katego-

drzwiami z napisem: „Nie przestawaj marzyć”.
Do pracy jeździliśmy więc
codziennie razem. Było cudownie
i nie mogło być lepiej. Kilka tygodni
później dostałem propozycję. Otrzymaną ofertą było polecenie na nieodkrytą jak do tej pory planetę (o dotychczasowej nazwie EC349), znajdującą się w zupełnie innej galaktyce
obok wielkiej czarnej dziury, Drisceptum, w zamian za cztery miliony
dolarów. Miałem lecieć z Aleksandrem, zajęłoby to nam około 27 miesięcy.
Margaret stanowczo odmówiła.
Bała się. Bała się, że już nigdy mnie
nie zobaczy.
Ale ja jej nie słuchałem.
- Margaret, to jest moja praca,
muszę wykonać zlecenie! Zapewniam, że wrócę do domu cały i zdrowy!
Choć ona nie wierzyła. Ale zgodzić się musiała, bo to była moja
praca, moje hobby, chciałem, marzyłem i musiałem. Dla tych czterech
milionów. Będziemy mieć świetne
życie, będzie nas stać na wszystko!
Tak wtedy myślałem.
Lot miał odbyć się 1 stycznia
rakietą o nazwie Trespou. Byłem
zestresowany, miałem obawy. Ale
musiałem to przezwyciężyć. Dla
Margaret. Dla mnie.
Żegnaliśmy się dwie godziny,
miałem na koncie 3 nieprzespane
noce, ale ten dzień nadszedł. Przygotowaliśmy rakietę. Wsiadłem na
pokład o godz. 4:00. Zapieliśmy pasy. Trespou wystartował. Pamiętam
to jak dziś, strasznie szarpało, tak jak
na kolejce górskiej w wesołym miasteczku w Austrii, w którym byłem
szesnaście lat temu, tylko z dwadzieścia razy mocniej. Lecieliśmy,
nie wiem, jak długo? Straciłem poczucie czasu. Gdy nie jesteś w stu
procentach bezpieczny, tak już jest.
Byłem bardzo szczęśliwy, wolny.
Niedługo potem dryfowaliśmy
z Aleksandrem w powietrzu, coś niesamowitego.
Minęło mnóstwo czasu. W sumie
lecieliśmy już jedenaście miesięcy.
Prawie rok, nadszedł listopad.
Graliśmy razem w karty i opisywaliśmy przestrzeń kosmiczną, wysyłając najważniejsze informacje do bazy NASA.
- Za miesiąc ubieramy choinkę,
co Chris?

riach wiekowych - kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II uczniowie gimnazjum.
Ponieważ otrzymywaliśmy sygnały, iż wielu czytelników także i z dorosłego grona, chciałoby poznać prace

- Mam nadzieję, Alex! - żartowaliśmy.
- Wiesz co, zawsze kiedy byłem
ma... - nie dokończył, bo w nasz statek kosmiczny uderzył ogromny
meteoryt.
- Christopher! Co się dzieje?!
Chyba mam złamaną nogę! - krzyknął.
- Alex! Uważaj! - zawołałem, ale
najwyraźniej było już za późno.
Straciłem przytomność. Nic już dalej
nie pamiętam.
Obudziłem się, leżąc w trawie.
Przetarłem oczy i powoli je otworzyłem. Leżałem na wysokim wzgórzu,
porośniętym ciemną trawą, miałem
złamaną lewą rękę, a ze skroni płynęła mi krew.
- Co? Czy to dzieci? Ludzie?
Ale... ale to przecież niemożliwe...
Co tu się dzieje? - pomyślałem.
Wokół mnie stała grupka dzieci
i z zaciekawieniem mi się przyglądała.
- Przepraszam, gdzie ja jestem?
- zapytałem.
Nie uzyskałam odpowiedzi, bo
dzieci zaczęły krzyczeć i uciekły.
No, tak, w końcu miałem na sobie
skafander i leżałem obok szczątków
rozbitej rakiety. Po chwili uświadomiłem sobie, co się stało i pobiegłem
zobaczyć, co stało się z Aleksandrem. Powoli wszedłem do roztrzaskanej maszyny i zacząłem wołać
przyjaciela, niestety, nikt nie odpowiadał. Po chwili go znalazłem.
Leżał około piętnastu metrów od
rakiety, twarzą do ziemi. Szybko go
odwróciłem i zbadałem puls.
Aleksander nie żył. Straciłem najlepszego przyjaciela.
Po godzinie, ogarnięty żałobą,
postanowiłem przeszukać teren
i przebrać się w normalne ubrania,
które były w schowku. Usztywniłem
rękę kawałkiem termicznego koca.
Zjadłem posiłek w tabletce i wyruszyłem.
Wokół mnie rosły duże, błękitne
drzewa i bladofioletowe, nakrapiane
kwiaty.
- Czy to możliwe, żebyśmy rozbili się na Ziemi? Nie, przecież byliśmy w innej galaktyce przed uderzeniem meteorytu - mówiłem do
siebie. - Nie, nie, to niemożliwe.
Nagle w oddali zobaczyłem miasto. Cywilizację. Cokolwiek to było,
musiałem to sprawdzić.

Oszołomiony, szybkim krokiem
ruszyłem w stronę wieżowców. Pod
moimi stopami wzniecały się fałdy
kurzu, ziemia była sucha. Powoli
docierałem do obrzeży miasta.
- Zaraz, zaraz... - pomyślałem.
- Czy to jest... Czy to jest Nowy
Jork?!
Znajdowałem się w moim mieście. W moim kraju. Na moim kontynencie. Na mojej planecie. Czy ja
właśnie umarłem?
Jednak w mieście nie było tak
samo. Nad budynkami latały wielkie, płaskie, srebrne talerze, służące
jako tutejsze auta. Ludzie wyglądali,
jakby nosili ubrania wykonane ze
stali.
- Co tu się dzieje?! - krzyknąłem.
Ludzie odwrócili się w moim kierunku i zaczęli pisać coś laserem na
metalowych „deskach”. Nie wiedziałem, co się dzieje, ani gdzie
jestem. Z czystej więc ciekawości
postanowiłem poszukać mojego domu. Skoro znajdowałem się w Nowym Jorku, czemu nie. Warto
sprawdzić, czy budynki są takie
same. Nie miałem przecież co robić,
nie wiedziałem, który jest rok, co to
za planeta, na której bądź co bądź
jest tlen, a która nie jest Ziemią.
Zacząłem iść znanymi dla mnie,
ale inaczej wyglądającymi ulicami.
Byłem blisko mojej willi, jednak istniała. Również wyglądała inaczej
- zamiast ścian były lustra.
Natomiast zamiast dzwonka było
miejsce skanujące gałkę oczną. Czemu nie? Podszedłem bliżej i przysunąłem twarz do skanera. Coś piknęło
i lustrzane drzwi mechanicznie się
otworzyły. Niepewnie wszedłem do
środka. Wystrój „mojego” domu był
zupełnie inny, wszystko było jakby
przezroczyste. Usłyszałem dźwięk
zjeżdżającej windy. Szybko odskoczyłem na bok i schowałem się za
lustrzaną szafą.
Z widy wyszła piękna kobieta.
Miała długie do pasa, czarne włosy
z siwymi pasmami. Biła od niej
dobra energia. Przyjrzałem się jej bliżej i... to Margaret! Była jednak inna,
starsza. Ośmielony tym, że to
w końcu moja żona, wychyliłem się
zza szafy i zawołałem:
- Kochanie, gdzie jesteśmy? Czy
to Ziemia? Czemu jesteś starsza? Co
to za miejsce?

konkursowe od kilku miesięcy publikujemy nagrodzone
utwory. I dziś już ostatnia prezentacja - praca Anny
Ryszawy, uczennicy Publicznego Gimnazjum Nr 2, która
zajęła miejsce II w kat. II.

- Kim pan jest? Dlaczego jest pan
w moim domu?! Zaraz... czy ty..?
Christopher, szybko zejdź na dół!
Windą zjechał mężczyzna. Również miał już lekko siwe, zmierzwione włosy. Wyglądał identycznie jak
ja. Ten sam wzrost, te same ciemnozielone oczy. Mężczyzna przyjrzał
mi się dokładnie i zapytał:
- Jaki jest twój ulubiony napój?
- Wiśniowa cola z sokiem z pomarańczy - odpowiedziałem szczerze.
- Margaret, to jestem ja, to jestem
ja z przeszłości.
Zaraz po tym przyszły ja podszedł
do mnie i powiedział szeptem:
- Wszystko się uda, zobaczysz.
Windą zjechała także młoda
kobieta i młody mężczyzna, na oko
mieli 25 lat. Okazało się, że to moje
przyszłe dzieci. Izabel, bo tak miała
na imię moja córka, była najlepszą
w kraju astrofizyczką, a John (czyli
mój syn) technikiem molekularnym.
To wszystko było prawdziwe.
Musieliśmy przekroczyć z Aleksem
jakąś pozaprzestrzenną granicę rzeczywistości, nieudokumentowaną
wcześniej linię czasu i rozbić się
właśnie tutaj. W przyszłości. W roku
2078. Miałem tak 59 lat.
Nie mogło tak jednak być, to nie
był przecież mój dom. Moja rzeczywistość. Musiałem wydostać się
z przyszłości. Wracać do tamtej
Margaret, młodszej. Do moich przyjaciół.
Po dłuższych staraniach udało mi
się namówić Izabel, aby pomogła mi
wrócić do domu. John bez najmniejszych problemów zbudował portal
do przemieszczania się w czasie.
Ale... co z Aleksandrem? Zapytałem.
Opowiedziałem w skrócie historię
mojego przyjaciela, a Margaret krzyknęła:
- Przecież to żaden problem!
Wystarczy mu podać eliksir zdrowia! Twojej ręce zresztą też się przyda!
Najpierw podała mi dawkę specyfiku, posmarowała płynem miejsce
złamania, a ręka błyskawicznie się
nastawiła i byłem już w stu procentach zdrowy. Później czym prędzej
polecieliśmy ich latającym pojazdem
na wzgórze, gdzie się rozbiliśmy.
Margaret zbadała stan Aleksa
i stwierdziła:

Spotkanie z himalaistą Piotrem Snopczyńskim

wykłe środowe przedpołudnie. Pracowite, bo lekcje, bo niedługo święta
Z
wielkanocne. Męczące, bo przesilenie

zimowo - wiosenne, zmęczenie nauką,
itd.
Z pewnością taka byłaby środa 16 marca, w Gimnazjum Akademickim gdyby
nie wizyta długo oczekiwanego gościa
- nestora polskiego alpinizmu, Pana
Piotra Snopczyńskiego. Ten znamienity

himalaista, uczestnik wielu wypraw na
ośmiotysięczniki, zdobywca szczytu
Gaszebrum II jest prawdziwym człowiekiem renesansu. Ratownik GOPR - u, zajmujący się szkoleniem górskich ratowników, instruktor narciarstwa, trener judo
i karate oraz piłki ręcznej. Pięknie fotografuje - stąd wystawa wspaniałych zdjęć,
która towarzyszyła spotkaniu w szkole.
Od lat organizuje w Świdnicy Dni Gór.

Na ciekawe spotkanie oprócz uczniów
naszej szkoły, zostali zaproszeni również
uczniowie klas VI szkół podstawowych
ze Świebodzic.
Pan Piotr próbował zarazić uczniów
swoją pasją - miłością do gór. Mówił bardzo interesująco, ze swadą, że każda pasja
ubarwia życie i kształtuje charakter człowieka. Pokazał, jak ciekawie można
spędzać czas w górach - nie tylko wspi-

nając się, ale także jeżdżąc na rowerze czy
łącząc zjazdy na nartach z paralotniarstwem. Opowieści ilustrował przepięknymi filmami.
Piotr Snopczyński uświadomił wszystkim, że ciekawe życie może mieć każdy
- to zależy wyłącznie od dokonania właściwych wyborów.
I

- Nie jest dobrze, mam obawy,
Chris. Ale spróbować nie zaszkodzi.
Po czym wlała mojemu przyjacielowi do ust odrobinę mikstury.
Odczekaliśmy trzy minuty. Alex
zaczął kaszleć, żył. Szeroko otworzył oczy, spojrzał na mnie, na starszą Margaret, a potem na przyszłego
mnie i zaczął krzyczeć. Uspokoiłem
go szybko i wszystko wyjaśniłem.
Cały czas powtarzał, że nie tak
wyobrażał sobie niebo.
Dzień później, gdy Aleksander
doszedł do siebie, choć nadal nie
dowierzał, Izabel stwierdziła, że już
na nas czas i powiedziała, że im dłużej będziemy w ich rzeczywistości,
tym gorzej będzie z linią czasową.
Biegiem zaprowadzili nas do portalu skonstruowanego przez Johna.
Był duży, w kształcie łuku. Przyszły
ja wcisnął kilka dziwnie wyglądających przycisków i popchnął nas do
zagłębienia w portalu. Usłyszałem
tylko ich słowa:
- Pamiętajcie! Czas to tylko iluzja!
Poczułem nagły ścisk w płucach,
nie mogłem zaczerpnąć powietrza,
nic nie widziałem. Tylko mrok
i jakby gwiazdy. Nagle spadłem na
zimną i twardą ziemię na tym
samym wzgórzu, na którym się rozbiliśmy. Spojrzałem na Aleksa. Był
równie otumaniony jak ja. Pomógł
mi wstać i razem ruszyliśmy w kierunku miasta. Uśmiechnęliśmy się.
- Myślisz, że to wszystko działo
się naprawdę? - spytał.
- Skoro żyjemy, to chyba tak.
Drzewa były piękne, zielone.
Ludzie byli ubrani w ubrania z materiału, a nie z metalu. Czułem się
dobrze. Nie bałem się. Linia czasowa nie została zniszczona.
Przechodząc obok centrum handlowego (w kierunku mojego domu), zobaczyłem Margaret, wracała
z zakupów. Była młoda, równie
piękna, taka, z którą wziąłem ślub.
Oczy wyszły jej z orbit i z łzami podbiegła do nas.
- Chris! Christopher! Tak długo
cię nie widziałam! Kiedy przylecieliście? Dlaczego nie dałeś znać, dlaczego mnie nie poinformowali?! Tak
bardzo tęskniłam, nie było cię tyle
czasu!
- Margaret, czas to tylko iluzja
- odpowiedziałem i mrugnąłem znacząco do Aleksandra.
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VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich Apelacji Wrocławskiej

W

sobotę 9.04.2016 r
w Świebodzicach
odbył się już VIII
Halowy Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich Apelacji Wrocławskiej.
Organizatorem był Maciej Więcek ze Stowarzyszenia Bona
Fide Świebodzice oraz Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu,
Biuro Kuratora Okręgowego
w Świdnicy, Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, Urząd
Miejski w Świebodzicach oraz
OSiR Świebodzice. W tym roku
do zmagań przystąpiło 10 drużyn:
1. Ośrodek Kuratorski z Kędzierzyna Kożle,
2. Ośrodek Kuratorski z Kluczborka,
3. Ośrodek Kuratorski ze Świdnicy,
4. Ośrodek Kuratorski z Ząbkowic Śląskich,
5. Ośrodek Kuratorski z Kłodzka,
6. Ośrodek Kuratorski nr 1
z Wałbrzycha
7. Ośrodek Kuratorski nr 2
z Boguszowa Gorc
8. Ośrodek Kuratorski nr 3
z Wałbrzycha
9. Ośrodek Kuratorski nr 5
z Wałbrzycha
10. Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada” ze Świebodzic.
Drużyny zostały podzielone
na dwie grupy po 5 drużyn, dzięki temu każda drużyna rozegrała
minimum 4 mecze. Następnie
drużyny, które zajęły pierwsze
miejsca w swoich grupach
awansowały do finału i grały
o miejsca 1-2, natomiast drużyny, które zajęły drugie miejsca
w swoich grupach grały o miejsca 3-4.

Turniej uroczyście otworzyli
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans. - Życzymy Wam
wspaniałych, sportowych emocji, zmagań w duchu fair play
i dobrej zabawy.
Nad prawidłowym przebiegiem spotkań czuwali sędziowie
Tomasz Meges, Przemysław
Satyła oraz Mateusz Brzuchacz, sędziami stolikowymi
były Jowita Snoch oraz Kamila
Wróbel. Turniej przebiegał
w miłej i sympatycznej atmosferze, nie było konieczności karania zawodników karą 2 minut za
używanie słów wulgarnych, zawodnicy grali fair play, po meczu dziękowali sobie za mecz.
W trakcie turnieju na zawodników oraz ich opiekunów jak
i kibiców czekały niespodzianki:
występ hip-hopowy Adama
Mladenisa, świebodziczanina,
który udowodnił, że jeśli się walczy o marzenia - to można
wszystko. Ponadto uczestnicy
mieli możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Vicemistrzem Polski w Kulturystce
Klasycznej Mateuszem Brzuchaczem oraz Kamilą Wróbel
- Mistrzynią Polski Juniorów
w Trójboju Siłowym, reprezentantką kraju. Na wszystkich
uczestników czekał pyszny obiad,
przygotowany przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną
ZINA pod wodzą niezastąpionej
Ziny Jampolskiej.
Dzięki działaniom Kurator
Okręgowej Ewy Zarazik oraz
Z-cy Kuratora Okręgowego Anny Wielgus, dyrektor Sądu Apelacyjnego ufundował nagrody
finansowe:
I miejsce -3000 zł
II miejsce - 2500 zł
III miejsce - 2000 zł.
Ponadto dzięki zabiegom Macieja Więcka, drużyny nagrodzone zostały pamiątkowymi

Wieści z boisk Victorii
rozegranym w środę,
6 kwietnia, awansem meW
czu II kolejki spotkań o mistrzo-

stwo Ligi Młodzika Młodszego
zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał na własnym boisku
drużynę PUKS Victoria I Wałbrzych 4:1 (2:0). Była to druga
wygrana naszego zespołu w rundzie wiosennej sezonu 2015/
2016.
W rozegranym w sobotę,
9 kwietnia, meczu II kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Mło-

dzików zespół MKS Victorii
Świebodzice zremisował w meczu wyjazdowym z drużyną Zamek Gorzanów 2:2 (0:1). Obie
bramki dla podopiecznych trenera Łukasza Citków zdobył
w tym spotkaniu Maciej Król.
W rozegranym w sobotę,
9 kwietnia, meczu 19. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi
Okręgowej Seniorów zespół
MKS Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym
drużynę Skalnika Czarny Bór

FOT. OSIR JOWITA SNOCH

Maciej Więcek

pucharami, medalami, dyplomami, sprzętem sportowym oraz
słodkościami. Nikt nie wyjechał
z pustymi rękami.
Poniżej wyniki:
Grupa A
I Ośrodek Kuratorski Kędzierzyn Kożle - 12 pkt
II Ośrodek Kuratorski nr 3
Wałbrzych - 9 pkt
III Ośrodek Kuratorski nr 2
Boguszów Gorce- 6 pkt
IV Ośrodek Kuratorski Kłodzko - 3 pkt
V Świetlica Środowiskowa ze
Świebodzic - 0 pkt.
Grupa B
I Ośrodek Kuratorski nr 1
w Wałbrzychu - 12 pkt
II Ośrodek Kuratorski Kluczbork - 9 pkt
III Ośrodek Kuratorski Świdnica - 6 pkt
IV Ośrodek Kuratorski Ząbkowice Śląskie - 6 pkt
V Ośrodek Kuratorski nr 5
w Wałbrzychu.
Mecz o III miejsce:
Ośrodek Kuratorski nr 3 Wałbrzych - Ośrodek Kuratorski
Kluczbork- 0:4.
Mecz o I miejsce:
Ośrodek Kuratorski Kędzierzyn Koźle - Ośrodek Kuratorski
nr 1 Wałbrzych - 0:4.
Kolejność na podium:
I miejsce - Ośrodek Kuratorski nr 1 Wałbrzych
II miejsce - Ośrodek Kuratorski Kędzierzyn Koźle
III miejsce - Ośrodek Kuratorski Kluczbork.
Ponadto przyznaliśmy nagrody indywidualne dla najlepszego
strzelca oraz najlepszego bramkarza. W tym roku najlepszym
strzelcem został Kamil Mocydlarz z Ośrodka Kuratorskiego
nr 1 w Wałbrzychu. Do wyłonienia najlepszego bramkarza
potrzebna była dogrywka, albowiem sędziowie uznali, że na

tytuł zasługuje dwóch bramkarzy z Ośrodka Kuratorskiego
z Kluczborka. Postanowiliśmy,
iż najlepszy strzelec turnieju
strzeli po 3 rzuty karne ww.
bramkarzom. Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartosz
Brylski.
Po zakończonym turnieju
zawodnicy pozowali do pamiątkowych zdjęć i z uśmiechem na
ustach opuszczali Halę Sportowo-Widowiskową OSiR w Świebodzicach. Zawodnicy powtarzali, że na turniej czekają cały
rok.
Pragnę bardzo podziękować
osobom, dzięki którym Turniej
był atrakcyjny i stał na wysokim
poziomie:
Panu Romanowi Purgał Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, Pani Kurator
Okręgowej Ewie Zarazik, Pani
Z-cy Kuratora Okręgowego Annie Wielgus, Panu Burmistrzowi
Miasta Świebodzice Bogdanowi Kożuchowiczowi, Z-cy Burmistrza Miasta Świebodzice
Panu Krystianowi Wołoszyn,
Przewodniczącemu Rady Miasta Świebodzice dr Łukaszowi
Kwadransowi, Radnemu Sławomirowi Łukawskiemu, Radnemu Jarosławowi Dąbrowskiemu, Radnej Zofii Marek,
Pani Ilonie Szczygielskiej Kierownik Wydziału Promocji
i Współpracy z Zagranicą UM
Świebodzice, Panu Romanowi
Kozak Prezesowi Intermarche
Świebodzice, Centrum Pucharowe ze Świebodzice, Pani Jowice Snoch OSiR Świebodzice,
Panu Dominikowi Śmieszek
- Świątalskiemu, Pani Kamili
Wróbel, Pani Zinie Jampolskiej, Panu Mateuszowi Brzuchacz, Panu Tomaszowi Meges,
Panu Przemysławowi Satyła.

3:0 (0:0). Bramki dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli w tym spotkaniu:
Marcin Rogowski, Artur Słapek, Dawid Rosicki.
W rozegranym w niedzielę,
10 kwietnia, meczu 19, kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi
Okręgowej Juniorów Starszych
zespół MKS Victorii Świebodzi-

ce rozgromił na własnym boisku
drużynę Unii Jaroszów aż 10:2
(4:1).
Tego samego dnia, w meczu I
kolejki rundy wiosennej sezonu
2015/2016 o mistrzostwo klasy
B seniorów zespół rezerw MKS
Victorii Świebodzice zremisował na własnym boisku z drużyną Unii Bogaczowice 3:3 (1:2).
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Zdanowicz, Patryk Zdanowicz, Alfred Żemier.
Podczas zawodów rozgrywane były dystanse sprinterskie 50
i 100 metrowe we wszystkich
stylach oraz Super Puchar na
dystansie 100 metrów stylem
dowolnym.
Zmagania zawodników rozpoczęły konkurencje 50 metrowe. Jako pierwsi na starcie stanęli „delfiniści”. Styl motylkowy przyniósł nam 7 medali: 4
złote - Hanna Zawadzka, Agnieszka Gajdowska, Szymon
Bak i Filip Woliński , 1 srebro
- Vanessa Popiel oraz 2 brązy
- Emilia Cajzer i Gracjan Giezek. Kolejni startowali grzbieciści. Tutaj również nasi zawodnicy spisali się znakomicie i wywalczyli 6 medali: złoto - Paweł
Hyckowski, srebro - Julia Chryplewicz i Filip Glejzer, i brąz
- Martyna Borczyk, Stanisław
Tokarski i Alfred Żemier. W stylu klasycznym, czyli tzw. żabką
najlepszymi z naszych zawodników byli: złoto - Aleksandra
Obajtek, srebro - Igor Orłowski,
Maciej Jachym i Andrzej Damsz
oraz brąz - Sebastian Słomiński.
Największym zainteresowaniem
cieszyła sie konkurencja 50
metrów stylem dowolnym. Rekiny do swego worka z medalami dorzuciły osiem krążków:
złoto w wykonaniu Agnieszki
Gajdowskiej, srebro - Kamila
Świdnicka, Miłosz Knihnicki,
Paweł Hyckowski i Filip Glejzer
oraz brąz - Emilia Cajzer, Filip
Woliński i Gracjan Giezek.
Po niewielkiej przerwie rozpoczęto konkurencje 100 metrowe. Tak jak w przypadku konkurencji 50 metrowych jako pierwsi na słupkach startowych stanęli
zawodnicy pływający stylem

motylkowym. W tej konkurencji
wystartowało tylko trzech naszych przedstawicieli. Cała trójka wywalczyła medale. Złoto
- Vanessa Popiel i Filip Woliński
oraz brąz - Aleksander Szymankiewicz. Konkurencja 100 metrów stylem grzbietowym - to 7
krążków dla naszych pływaków.
Złoto - Paweł Hyckowski, srebro
- Alicja Maziar i Julia Chry-plewicz, brąz - Martyna Borczyk,
Sebastian Słomiński, Stanisław
Tokarski i Antoni Tokarski.
Kolejna konkurencja i kolejne
medale dla KS Rekin - 100 metrów stylem klasycznym. Nasze
żabki zdobyły: złoto - Aleksandra Obajtek, srebro - Kamila
Świdnicka i Andrzej Damsz oraz
brąz - Marcelina Glejzer i Tymoteusz Kołaczek. Najbardziej
wszechstronna konkurencja dzisiejszych zawodów, wymagająca umiejętności pływackich
w każdym stylu - 100 metrów
stylem zmiennym, tak jak w 50
m motylkiem dała nam 4 złote
medale - Hanna Zawadzka,
Aleksandra Obajtek, Kamila
Świdnicka i Filip Glejzer oraz
1 srebro - Sebastian Słomiński
i 3 brązy - Julia Chryplewicz,
Emilia Cajzer, Szymon Bak.
Ostatnią konkurencją indywidualną był Super Puchar (100 m
dowolnym) rozgrywany w kategorii open kobiet i open mężczyzn. Za ustanowienie nowego
rekordu wyznaczono nagrodę
pieniężną. Wśród kobiet rekord
należy do Alicji Tchórz, która
ustanowiła go w 2015 roku,
natomiast wśród mężczyzn
rekord Super Pucharu należał do
Bartłomieja Bogulskiego i pochodził z 2009 roku - 50,11.
W konkurencji kobiet nie udało
się ustanowić nowego rekordu,
a nasza zawodniczka Agnieszka
Gajdowska zajęła 3 miejsce.
Bieg mężczyzn po fantastycznym boju wygrał Paweł Juraszek, który z czasem 49,49
ustanowił nowy rekord Super
Pucharu mężczyzn naszych zawodów. Zawodnicy startujący
w najsilniejszych seriach zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn byli wyprowadzani na
start w asyście rycerzy z Bractwa „Białe Lwy”. Bardzo dziękujemy Bractwu za uatrakcyjnienie tych wyjątkowych startów.
Zawody kończyły starty sztafet 4x50 dowolny kobiet i 4x50
dowolny mężczyzn. Konkuren-

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

W

sobotę 2 kwietnia
2016 r. odbyły się w
Świebodzicach VIII
Ogólnopolskie
Zawody w Sprincie o Puchar
Klubu Kibica. W zawodach wystartowało 395 zawodników z 32
klubów z całej Polski. VIII edycja Świebodzickich zawodów
ściągnęła wielu bardzo dobrych
zawodników pływania, podnosząc rangę zmagań. Gościem
specjalnym, a zarazem niespodzianką tegorocznych zawodów
była Mistrzyni Olimpijska Otylia Jędrzejczak.
- Pamiętajcie, że tu nikt nie
jest przegrany, wszyscy jesteście
wygrani. Życzę świetnych wyników, wybraliście najpiękniejszą
dyscyplinę sportu, czyli pływanie - mówiła znakomita sportsmenka podczas otwarcia zawodów.
Podobnie dopingował zawodników Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
- Życzę wszystkim pobicia
rekordów życiowych, cieszę się,
że Świebodzice już po raz ósmy
są gospodarzem tak wspaniałej
imprezy, powodzenia.
Obecność słynnej pływaczki
mocno zdopingowała uczestników, każdy miał także możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z mistrzynią. Tej
pokusie nie oparł się m. in. starosta Piotr Fedorowicz.
KS Rekin Świebodzice reprezentowali: Szymon Bak, Mateusz Biełous, Martyna Borczyk, Emilia Cajzer, Julia
Chryplewicz, Andrzej Damsz,
Nadia Dańczak, Agnieszka
Gajdowska, Gracjan Giezek,
Filip Glejzer, Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Paweł
Hyckowski, Maciej Jachym,
Radosław Juś, Mateusz Karniszewski, Miłosz Kawalec,
Miłosz Knihnicki, Bartosz
Kościelniak, Amadeusz Kołaczek, Tymoteusz Kołaczek,
Maria Kutyło, Oliwia Lewicka, Alicja Maziar, Aleksandra
Obajtek, Igor Orłowski, Jakub Ołdak, Vanessa Popiel,
Marta Proce, Jakub Rataj,
Nadia Sacher, Wojciech Surowiecki, Jakub Suława, Aleksander Szymankiewicz, Sebastian Słomiński, Kamila
Świdnicka, Paulina Świdurska, Antoni Tokarski, Stanisław Tokarski, Filip Woliński,
Hanna Zawadzka, Kajetan

cje rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych 2002
i młodsi, 2001 i starsi. Sztafeta
kobiet 2002 i młodsi w składzie:
Alicja Maziar, Oliwia Lewicka,
Zuzanna Grylewicz i Marta
Proce wywalczyła w pasjonującej walce złoty medal, natomiast w kat. 2001 i starsi skład
sztafetowy: Agnieszka Gajdowska, Hanna Zawadzka, Vanesssa
Popiel i Aleksandra Obajtek wywalczył srebrny krążek. Również srebrne medale wywalczyły
w poszczególnych kategoriach
składy męskie: 2002 i młodsi
- Filip Woliński, Andrzej
Damsz, Stanisław Tokarski
i Paweł Hyckowski; 2001 i starsi
- Miłosz Knihnicki, Sebastian
Słomiński, Alfred Żemier i Jakub Ołdak. Widowiskowe starty
Super Pucharu i sztafet podziwiał również nasz gość specjalny - Otylia Jędrzejczak oraz
obecni na zawodach przedstawiciele sponsorów: DZT Serwis
- Pani Jolanta Suława, Burmistrz Miasta Świebodzice - Pan
Bogdan Kożuchowicz, Starosta
Powiatu Świdnickiego - Pan
Piotr Fedorowicz, OSiR Sp.
z o.o. - Pan Janusz Zieliński,
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - Pani Teresa Walczak-Jusiel, Spółdzielnia Mieszkaniowa - Pani Elżbieta Krzan, Moneva Polska
Sp. z o.o. - Pan Andrzej Knihnicki, Vertom - Pan Tomasz
Chromow, Defalin Group SA
- Pan Lubomir Trojanowski,
www.producentgrzejników.pl
- Pan Janusz Kościelniak, Kormet Projekt - Pan Sebastian
Kościelniak, Antikor Sp. z o.o.
- Pan Mariusz Hoszowski,
MOKATRANS - Pan Piotr
Maziar, Altech - Pan Aleksander Obajtek, Termet S.A. - Pan
Ryszard Satyła, Bank Zachodni
- Pani Marzena Makieła,
Schneider Electric - Pan Krzysztof Kmiecik, Tester Sp. z o.o.
- Pan Sławomir Satyła, Domy
Dolnośląskie - Pan Karol
Żemier, Pizza Roma Bar
Smakosz - Pani Zofia Nabielec,
Pizza de Greggor, Promont,

Masterform - Pan Robert Zawadzki, Optima, Tristone - Pan
Robert Proce, Green Metals
Poland Sp. z o.o. - Pan Sławomir Gorczyca, Kwiaciarnia
- Alicja Więcek, Colgate Palmolive Poland, Śnieżka Invest
Sp. z o.o., Delikatesy DW - Pan
Witold Zając, Hotel Restauracja KSIĘŻYC - Pani Małgorzata Stańczyk, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Invest
Park, Bogler, Centrum Pucharowe Tomasz Meges oraz H2O
Shop.pl - Pan Jacek Kryger.
Przedstawiciele naszych sponsorów oraz Otylia Jędrzejczak
uczestniczyli w ceremonii dekoracji najlepszych zawodników
zarówno poszczególnych konkurencji, jak i klasyfikacji generalnej. Zwycięskie sztafety
oprócz pucharów otrzymały
także wspaniałe torty. Puchar za
klasyfikację generalną medalową otrzymał KS Rekin Świebodzice zdobywając łącznie 54
medale (16 złotych, 18 srebrnych i 20 brązowych), drugie
miejsce zajął klub SHARK
Rudna z 30 medalami.
Bardzo wielu zawodników
KS Rekin Świebodzice znalazło
się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej poszczególnych kategorii wiekowych. Na
szczególną uwagę zasługują
zawodnicy z pierwszych trójek:
I miejsce - Filip Glejzer i Aleksandra Obajtek, II miejsce - Hanna Zawadzka i Agnieszka Gaj-

dowska i III miejsce - Kamila
Świdnicka, Miłosz Knihnicki
i Paweł Hyckowski.
Całym zawodom towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera, którą zawdzięczamy wspaniałym zawodnikom jak i trenerom. Gratulujemy pływakom
wspaniałych wyników. Dziękujemy trenerom za trud w przygotowanie zawodników. Szczególne podziękowania dla sponsorów oraz dla Klubu Kibica.
Kolejna impreza jubileuszowego roku zakończyła się sukcesem zarówno sportowym jak
i organizacyjnym.
KS Rekin

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 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 póz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad 30 bankami,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną do indywidualnych
potrzeb i możliwości naszego klienta.

I 2. Sprzedam Osiedle
Piastowskie- nowa część Osiedla.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze z zabudową
kuchenna wrazd
w cenie mieszkania.
Po kapitalnym remoncie.
45 m. kw. cena 150 tys.
I 3. Świebodzice. Okolice
Warszawianki. 2 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze. Ogrzewanie
gazowe. 57 m. kw. cena 105 tys.
I 4. Świebodzice okolice ulicy
Kolejowej. Sprzedam przestronne
5 pokojowe mieszkanie
na 3 piętrze. Ogrzewanie c.o.
węglowe. Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD w cenie
mieszkania. 110 m. kw.
cena 185 tys.
I 5. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 m. kw. cena 189 tys.

I 6. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. ATRAKCYJNA
CENA. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m. kw.
cena 149 tys.
I 7, Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
komfortowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe PCV,
instalacje elektryczne,
ościeżnice nowe. 60 m. kw.
cena 169 tys.
I 8. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. Wysoki parter.
3 pokojowe, wysoki standard,
2 piwnice. Zabudowa kuchenna
wraz z AGD w cenie mieszkania
60 m. kw. cena 185 tys.
I 9. Sprzedam. Śródmieście.

3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Dwa balkony.
80 m. kw. cena 200 tys.
I 10. Sprzedam. Osiedle

Sudeckie. Kawalerka
do remontu na I pietrze.
26 m. kw. cena 70 tys.

I 11. Sprzedam. Śródmieście.

3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m. kw.
cena 153 tys.

15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Biuro Nieruchomości
„Mój Dom” S.C.
zaprasza
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon.-piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
LICENCJA ZAWODOWA 21668
www.mojdomswiebodzice.pl

I 1. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV. Duży balkon.
45 m. kw. cena 120 tys.

piątek, 15 IV 2016

I 12. Sprzedam. Centrum.
Kawalerka po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową
kuchenną. 22 m. kw. cena 65 tys.
I 13. Sprzedam Dom
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża
działka stan deweloperski.
131 m. kw. cena 480 tys.
I 14. Sprzedam. Dom
w Szymanowie. Działka
4600 m. kw. cena 390 tys.
I 15. Sprzedam. pół, domu
okolice Parku w Świebodzicach.
120 m. kw. cena 350 tys.
I 16. Wałbrzych. Podzamcze.
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe PCV.
51 m. kw. cena 109 tys.
I 17. Wałbrzych. Biały Kamień.
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w kamienicy na I piętrze.
55 m. kw. cena 115 tys.
I 18. Świdnica. Okolice Rynku.

Sprzedam przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze.
Ogrzewanie co gazowe.
112 m. kw. cena 219 tys.
I 19. Do wynajęcia dom
wolnostojący Osiedle Słoneczne
z zagospodarowanym ogrodem.
5 pokoi, duża kuchnia ze sprzętem
AGD. Garaż. Cena 2500 zł
miesięcznie. Polecam.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających stałe zameldowanie
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego o numerach 21, 23, 25, 27 i 29 w Świebodzicach
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę garażową
stanowiących własność Gminy Świebodzice, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019668/2 zawartych w poniższym wykazie:
Numer działki
1
484/20
484/21

Powierzchnia
działki
2
21 m2
22 m2

Cena wywoławcza
nieruchomości
3
2.750,00 zł.
2.880,00 zł.

Wysokość wpłaty
wadium
4
300,00 zł.
300,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Działki położone są przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w strefie śródmiejskiej, niezabudowana
(przeznaczona pod zabudowę garażową). Położona jest na terenie uzbrojonym we wszystkie media. Dojazd do
działki utrudniony - poprzez podwórko. Działka ma regularny kształt. Konfiguracja terenu - teren płaski.
Sąsiedztwo - obiekty garażowe i budynki mieszkalne wielorodzinne.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej - MW.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 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 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości we wskazaniem numeru działki położonej
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Świebodzicach, przy wyznaczonych numerach adresowych;
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 13 maja 2016 r. włącznie.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 16.05.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie.

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
nieruchomość niezabudowana

Nr działki gruntu
197/1

Obręb
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. 1774 tekst jednolity) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIA DROBNE
G posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej,
która sama nie funkcjonuje
oraz wózek inwalidzki,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
G 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
G tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268
G zatrudnię opiekunkę
do pielęgnacji osoby starszej,
leżącej.
Praca rano/wieczór,
na zmianę z drugą opiekunką,
tel. 602 139 991

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

Ś.P. Andrzeja Plutę
- Żona, Dzieci, Wnuczka, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mariana Chlebowskiego
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn i Córki z Rodzinami

reklama/pożegnania

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

Ś.P. Rolanda Donocha
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki, Brat i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.P. Annę Nowak
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

Ś.P. Sławka Burdykina
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Władysława Sasala

- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Ryszarda Dominika
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuczka, Brat i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Emilii Grudzińskiej
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Jacka Ostropolskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuk, Matka, Siostra i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

