BAWIMY SIĘ NA ŚWIĘCIE MIASTA!
Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas Dni Świebodzic. 11 i 12 czerwca zagrają dla nas: w sobotę VOYAGER, GENTLEMAN’S, SONIC,
MARIOO, w niedzielę KOMBII. Zaczynamy w sobotę już o godz. 12:00 w Rynku, na mini scenie koncertowej. O 13.30 wspólnie przejdziemy
na stadion przy ul. Rekreacyjnej, gdzie zacznie się główna część dwudniowego święta miasta. Koncerty gwiazd disco polo zaczynamy
o godz. 17:00, wcześniej zaprezentują się lokalni artyści, będą też animacje dla dzieci. Niedziela to kolejny dzień atrakcji dla maluchów,
a do tego występy lokalnych artystów w ramach „Zostań gwiazdą Świebodzic”, konkurs piłkarski i mecz pomiędzy radnymi, krwiodawcami
i rodzicami dzieci z przedszkoli. Koncert mega gwiazdy, zespołu KOMBII, rozpocznie się o godz. 21:30. Szczegółowy program znajdą Państwo
na licznie rozwieszonych w mieście plakatach. Bawmy się razem na święcie naszego miasta.
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Inwestycje
w mieście - dzieje się
dużo i wszystko
z budżetu gminy.

Weekendy pełne
6
atrakcji
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Golas wystraszył
4
dzieci - ostrzegamy
przed obnażającym się
mężczyzną.

Gra terenowa
i zdrowa aktywizacja
uczniów Szkoły
Podstawowej
nr 2.

C

zerwiec to zdecydowanie najbardziej obfitujący
w wydarzenia miesiąc. Za nami fantastyczny Dzień
Dziecka, a przed nami - oprócz Dni Świebodzic - jeszcze dwie duże i interesujące imprezy.
17-19 czerwca to wielkie święto dolnośląskiego rzemiosła,
a stolicą pięknych wyrobów rzemieślniczych i artystycznych staną
się właśnie Świebodzice. To za sprawą VI już edycji Festiwalu
Targira-art. 2016. Zapraszamy do hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice, gdzie przez trzy dni będziemy mogli podziwiać
piękną biżuterię, wyroby kowalstwa artystycznego, rzeźby, malarstwo, ceramikę i wiele innych.
Festiwal Targira-art. odbywa się pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, a medialne patronuje
temu wydarzeniu nasza Gazeta.
I ostatni, czerwcowy weekend, a jednocześnie pierwszy weekend
wakacji, to rewelacyjny piknik rodzinny w Parku Miejskim, poświęcony bezpiecznemu wypoczynkowi podczas zbliżających się letnich
miesięcy. Jego wielkim atutem będą koncerty: wystąpi bluesowo-rockowa formacja Feelings Station oraz gwiazda wieczoru - pochodzący ze
Świebodzic aktor i wokalista Mateusz Rusin z zespołem Cukierki.
Początek festynu - godz. 13:00.
Więcej o obu wydarzeniach przeczytacie na str. 4 i 12.

Najpierw był
Marsz

Trzy pieski
13
czekają na
adopcję.

Mamy

Kup bilet

historyczny awans!

przez telefon!
O

dla Życia i Rodziny, a potem zabawa
w parku - tak świętowaliśmy Dzień
Dziecka w Świebodzicach.
Fotorelacja str. 8-9
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Miejskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
- już po raz 41.
uczniowie walczyli
o medale.

d poniedziałku, 13
czerwca, ZGK Świebodzice sp. z o.o. uruchamia nową, mobilną aplikację do
zakupu biletów komunikacji
miejskiej w Świebodzicach.
Aplikację należy zainstalować na swojego smartfona, sparować z kartą płatniczą oraz
aktywować.
Pierwsze 200 osób, które
zainstalują nową aplikację
i dokonają zakupu biletu
przez aplikację, otrzymają
10 zł na kolejne zakupy.
W aplikacji dostępne są
wszystkie bilety, również
miesięczne.
Aplikacja Polski Portfel to
wygodny sposób zakupu biletu

ze swojego smartfona - wsiadasz do autobusu, zajmujesz
miejsce, (jeżeli jesteś zalogowany do aplikacji, otrzymasz
przypomnienie o zakupie bilety automatycznie na swojego
smartfona), następnie poprzez
aplikację klikasz na wybrany
przez siebie bilet, zaznaczasz
kierunek - i bilet kupiony. Po
zakupie generuje się kod QR,
który pokazujesz do kontroli. Do dokonania
zakupu potrzebny
jest Internet, ale
sieć wi-fi to standardowe wyposażenie świebodzickich autobusów.

To kolejne ułatwienie, jeśli
chodzi o kupna biletu, od początku uruchomienia nowej komunikacji miejskiej bilet można także kupić zbliżeniową,
używając karty płatniczej.
Cały czas obowiązują także
tradycyjne bilety, które można
zakupić w kiosku przy ul. Żeromskiego, w punkcie z prasą
na targowisku lub u kierowców.
Więcej informacji na
zgk.swiebodzice.pl
lub pod nr tel. 74 666 96 08.
I

W rozegranym w sobotę,
28 maja, meczu 28. kolejki
spotkań o mistrzostwo
Ligi Okręgowej Seniorów
zespół MKS Victorii
Świebodzice pokonał
w meczu wyjazdowym
drużynę Karoliny Jaworzyna
Śląska aż 4:0 (1:0).
Bramki w tym spotkaniu
dla podopiecznych trenera
Macieja Jaworskiego
zdobyli: Mariusz Błaszczak,
Dominik Janik, Wojciech
Błażyński oraz Kacper
Niemczyk. Tym spotkaniem
nasz zespół przypieczętował
awans do IV Ligi Dolnośląskiej. Zobaczcie, jak nasi
piłkarze fetowali to
zwycięstwo.
Str. 14
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ak wyglądają mury miejskie? Gdzie mieścił się
warsztat Gustava Beckera?
Co kryje tajemnicze mauzoleum na cmentarzu komunalnym? Te i inne ciekawostki historyczne związane z miastem
przez cały rok szkolny poznawali uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach.
Wszystko za sprawą projektu,
napisanego przez jedną z nauczycielek.
Autorką projektu pn. „Uczeń
utożsamiający się ze swoim miastem, regionem, ojczyzną” jest
nauczycielka ZSS Mariola Gajdowska. Do współpracy zaprosiła Miejski Dom Kultury i Urząd
Miejski a także Adriana Sitko,
świebodziczanina, zajmującego
się popularyzacją historii Świe-

bodzic. Przez cały rok szkolny
uczniowie poznawali historię
miasta poprzez różne działania.
Oglądanie najważniejszych zabytków, poznawanie najbardziej
znanych i zasłużonych mieszkańców, wizyta w ratuszu, spotkanie z burmistrzem i radnymi to dla trzydziestki dzieci była naprawdę wielka przygoda.
- Były cztery spotkania, podczas których poznawaliśmy
różne aspekty przeszłości miasta, dzieci oglądały prezentacje
multimedialne, a potem byliśmy
w terenie, by zobaczyć te miejsca, o których opowiadał pan
Adrian - mówi Mariola Gajdowska.
- Starałem się w prosty i przystępny sposób opowiedzieć
o naszym herbie, najważniej-
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szych zabytkach i postaciach
związanych z miastem i różne
ciekawostki. Podczas spotkań
odwiedziliśmy część opisywanych miejsc - mury miejskie,
rynek i ratusz, miejsce, w którym Gustav Becker założył swój
pierwszy warsztat, grobowiec
Hochbergów przy kościele Św.
Mikołaja. Odwiedziliśmy również groby znanych świebodziczan na cmentarzu przy ulicy
Wałbrzyskiej - w tym grobowiec
rodziny Kramsta, Beckera, Mikulicza - wspomina Adrian Sitko. - Myślę, że dla dzieci to była
bardzo ciekawa lekcja historii
lokalnej.
Na przedostatnim spotkaniu,
w ramach podsumowania projektu, ogłoszony został konkurs
plastyczny, którego tematem

były zabytki miasta. Prace oceniano w dwóch kategoriach - indywidualne i zbiorowe.
Komisja w składzie: Agnieszka Gielata (MDK), Ilona Szczygielska, Weronika Tomczyk
(Wydział Promocji UM), Teresa
Małecka i Jan Klepiec (radni)
oraz Adrian Sitko (prowadzący)
wybrali zwycięzców, a nagrody
wręczono w poniedziałek, 23
maja w ratuszu. Wizyta w magistracie i spotkanie z burmistrzem
Bogdanem Kożuchowiczem to
było kolejne, emocjonujące
przeżycie dla uczniów. Pan burmistrz wręczył zwycięzcom
konkursu nagrody, w miłej atmosferze, przy herbacie i słodyczach młodzież jeszcze raz miała
okazję opowiedzieć o tym, czego się dowiedzieli o swoim mie-

Rodzinne potyczki w Niezapominajce
nizowano Sportowy Turniej
Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.
Udział w nim wzięły drużyny
złożone z przedstawicieli (dzieci oraz rodzin) starszych grup:
„Muchomorków”, „Jagódek”
i „Biedronek”.
Zawody rozpoczęły się okrzykami, poszczególnych grup,
zachęcającymi do zdrowej rywalizacji. Konkurencje sportowe przebiegały pod bacznym
okiem jury. Nie zabrakło również wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce.
Zmagania były pełne pozytywnych emocji, dobrego hu-

ście i jakie ciekawe miejsca odwiedzili.
Nagrodzone prace
Indywidualni:
1. Tomasz Zawadzki, kl. III a
2. Kazimierz Kierbec
3. Dawid Przyworski, kl. III b

moru i zaangażowania każdego
z zawodników. Nieważne kto
okazał się zwycięzcą, bo przecież najważniejsza była świetna
zabawa. Nie było przegranych,

z rodzicami dzieci
przyjętych do Żłobka
Miejskiego nr 1 na nowy
rok szkolny 2016/2017
odbędzie się 15.06.2016
r. (środa), o godz. 16.30.
Dzień później, 16.06.2016 r.
(czwartek) odbędzie się
spotkanie z rodzicami
dzieci przyjętych
do Przedszkola nr 3.
godz. 16.30.
Obecność rodziców
obowiązkowa.

wszyscy sportowcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz medalami, a każda drużyna otrzymała także puchar.
I

ING znów wspiera naszą świetlicę
W

maju podopieczni
Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada” pojechali na wycieczkę do
wrocławskiego Humanitarium.
Wycieczka sponsorowana była
przez Fundację „ING Dzieciom”. Wraz z dziećmi i wychowawcami w wycieczce uczestniczyli wspaniali wolontariusze
Fundacji.
Dzieci z zachwytem brały
udział w różnych doświadcze-

Zbiorowe:
1. Klasa III b
2. Klasa IV
Nagrody wręczył zwycięzcom Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
I

Zebranie

FOT. PRZEDSZKOLE NR 3

Tygodniu Dziecka, który
w Przedszkolu nr 3 trwał
W
od 30 maja do 3 czerwca, zorga-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM I ADRIAN SITKO

Żywa lekcja
2

Podobne spotkania
rodziców dzieci przyjętych
do Przedszkola nr 2
i Żłobka nr 2 odbyły się
w czwartek, 9 czerwca.

niach i eksperymentach , poznawały tajniki praw fizyki, optyki
i innych nauk. W drodze powrotnej podopieczni zjedli posiłek
w Mc Donald's. Kolejną naszą
wycieczkę możemy zaliczyć do
udanych i fascynujących. Już
z niecierpliwością czekamy na
kolejne.
Świebodzicka świetlica kolejny rok jest beneficjentem fundacji.
I

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
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e−mail:
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3 Maja wreszcie ruszya
inwestycje
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a razie prace dotyczą jedynie poboczy,
ale to już - rozpoczął się długo oczekiwany remont fragmentu ul. 3 Maja, na
odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul.
Dąbrówki, w kolejnym etapie prace obejmą fragment ul. Dąbrówki od przystanku autobusowego
do zjazdu w ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Inwestycja na Osiedlu Piastowskim spowoduje
utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie, ponieważ już w pierwszym etapie prac droga zostanie
całkowicie zamknięta, a jest to jeden z wjazdów
prowadzących na osiedle.
Szczegóły nowej organizacji ruchu przedstawiamy na załączonych mapach.

Na razie prace trwają
na poboczach i ulica jest
jeszcze w pełni przejezdna,
ale to się wkrótce zmieni

Nowe brodziki już są
kipy budowlane uwijają się
przy montażu nowych brodziE
ków na basenie letnim przy ul.

Rekreacyjnej. Metalowe, ośmiokątne niecki są już osadzone, trwa
przyłączanie do stacji uzdatniania
i budowa nowych chodników

wokół wszystkich niecek i schodów. Wykonawcy zapewniają, że
do otwarcia sezonu zdążą.
A otwarcie planowane jest na
piątek, 24 czerwca. To w zasadzie
już wolny dzień, bo akademie
kończące rok szkolny nie trwają

Nowe niecki wyglądają bardzo ładnie

Teren kąpieliska jest mocno rozkopany, bo trwa także budowa nowych
chodników i schodów

Remont ul. 3 Maja dotyczy zarówno nawierzchni, jak i chodników, na odcinku około 175 m.
Wymianę slupów linii energetycznej w tym rejonie
planuje także Tauron.
Natomiast jeśli chodzi o odcinek ul. Dąbrówki,
czyli fragment obwodnicy osiedla, tu prace dotyczyć będą nawierzchni ulicy i części chodnika.
Zarówno jezdnia, jak i chodniki, będą wykonane
z kostki betonowej.
Wartość prac to około 540 tys. zł, wykonawca
- firma Stańczyk - ma czas do końca sierpnia br.
I

Polna i Stawowa też w „robocie”
długo i jeśli będzie piękna pogoda,
dzieci z pewnością chciałyby się
popluskać.
- Mam nadzieję, że otworzymy
24 czerwca, jesteśmy na to przygotowani, wszystko zależy od wykonawców zadania - mówi Janusz
Zieliński, prezes OSiR Świebodzice Sp. z o.o. - Bilety wstępu pozostają na dotychczasowym poziomie, czyli 6 zł normalny i 3 zł ulgowy na cały dzień kąpieli.
Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy także ofertę dla osób pracujących, które chciałyby po pracy
jeszcze skorzystać z basenu - cena
po godz. 15:00 dla wszystkich
będzie wynosić 3 zł.
Wymiana brodzików to kolejny
etap modernizacji kąpieliska przy
Rekreacyjnej. W pierwszym etapie
w 2013 roku, powstał nowy budynek socjalny wraz ze stacją uzdatniania wody.
Brodziki wraz ze stacją uzdatniania i przyłączami kosztowały
miasto 670 tys. zł, budowa nowych
chodników to ponad 300 tys. zł
- kwota wydaje się spora, ale chodników jest naprawdę dużo - ponad
1000 m2.
Warto podkreślić, że kąpielisko
czekało na modernizację ponad 40
lat. Dopiero prace podjęte w drugiej kadencji burmistrza Bogdana
Kożuchowicza sprawiły, że obiekt
systematycznie zmienia się i staje
się coraz atrakcyjniejszy dla mieszkańców.

GK Świebodzice
zakończył niedawZ
no remont dużego

odcinka nawierzchni
ul. Polnej. Na blisko
1/3 długości wykonano podbudowę jezdni,
przełożono kostkę granitową, wymieniono
krawężniki. Ekipy
ZGK wykonały także
nową drogę asfaltową
na skrzyżowaniu
ul. Polnej
i ul. Rekreacyjnej
o powierzchni ok 150
m2. Kolejne etapy
będą robione sukcesywnie. Wartość prac
to około 70 tys. zł.
Dzieje się także na
ul. Stawowej, gdzie
rozpoczęła się wymiana chodników po obu
stronach ulicy.
Powstanie estetyczna
nawierzchnia z kostki
betonowej. Koszt to
także ok. 70 tys. zł.
Dodajmy także, że
ZGK na kilku odcinkach murów obronnych, od strony podwórek, zamontował
stalowe słupki, aby
wyeliminować ruch
samochodowy
po chodnikach biegnących wzdłuż obwarowań.
Wielu mieszkańców
interweniowało w tej
sprawie, prosił o to
w imieniu mieszkańców także
Wiceprzewodniczący
RM Jan Klepiec.
I
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Prace na ul. Polnej już są zakończone

Na Stawowej trwa budowa chodników

Targira-art. 2016
4

wydarzenia
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Dolnośląskie święto sztuki i rzemiosła

Wśród wystawców znajdziemy również twórców patchworku, stolarzy, kowali artystycznych, ceramików, witrażowników, ręcznie wykonywanych
kartek i zaproszeń, pudełeczek
ozdabianych w technice decoupage, wspaniałych obrusów
z tradycyjnej koronki czy torebek z filcu i naturalnej skóry oraz
stoisko z polskim winem. Jak co
roku ciekawie także będzie wyglądało stoisko ze szkłem artystycznym Pawła Borowskiego,
na którym teraz pojawi się najnowsza kolekcja oferowana
obecnie na światowym rynku
sztuki.
Jak co roku na Festiwalu
odbędą się bezpłatne warsztaty
artystyczne.
- Tym razem zapraszamy do
udziału w zajęciach z gliny ceramicznej, filcowania i papierowej
wikliny. Te ostatnie to obecnie
bardzo modne i nowatorskie
zajęcie nie tylko dla dzieci, ale
również i osób dorosłych. Równie ciekawie zapowiadają się
wystawy fotografii i malarstwa.
Na tegorocznej Targirze-art. bę-

dzie także można wysłuchać
wykładów z zakresu kowalstwa
artystycznego okresu art.-deco
i współczesnego, a także spotkać
się z autorem najnowszej książki
o dolnośląskich ametystach
- zachęca Janusz Kujat.
Warto nadmienić, że festiwal
Targira-art. to niepowtarzalna
atmosfera i niezwykle wysoki
poziom artystyczny. Wśród tegorocznych wystawców będą
również osoby, które posiadają
honorowy tytuł mistrza rzemiosła artystycznego, co gwarantuje
najwyższą jakość i artyzm prezentowanych dzieł. Ale festiwal
to także okazja do osobistego
kontaktu z twórcami, bowiem
tylko oni osobiście mogą oferować swoje dzieła na imprezie.
Dzięki temu można zarówno
kupić, jak również indywidualnie zamówić wybrane dzieło
według swoich potrzeb i wymagań.
Należy również wspomnieć,
że udział w warsztatach artystycznych, a także wstęp dla
dzieci i młodzieży na festiwal
jest bezpłatny. Dla publiczności,

isaliśmy już w poprzednim
numerze o powstałym
P
w Świebodzicach Stowarzysze-

nej, takiej jak bażanty, kuropatwy, zające i inne futerkowe.
Mamy to szczęście, że w naszej
gminie i okolicach jest ich dużo
i nie trzeba zakładać kolejnych,
tylko dbać o istniejące.
Co to jest remiza? Bynajmniej
nie chodzi o siedzibę straży pożarnej - okazuje się, że taką samą
nazwę w języku leśników nosi
kępa drzew lub krzewów między polami, gdzie zwierzaki mają schronienie.
- Przy okazji ustawiliśmy dwa
podsypy- są to tzw. karmniki, do

których zimą będziemy przynosić marchew, buraki, kukurydzę,
orzechy i zboża. Dzieciaki z klubu Młodego Strażnika Przyrody
wraz z zaproszonymi kolegami
i koleżankami skręcały je osobiście pod okiem opiekunów
- p. Asi Dybał i moim - mówi
Piotr Zwierzyński, komendant
świebodzickich strażników. - Była także fachowa opieka medyczna w osobie p. Joanny Zwierzyńskiej.

Młodzi leśnicy czuwają
niu Straży Ochrony Przyrody.
Nowa organizacja jest bardzo
aktywna, a szczególnie chętnie
aktywizuje i edukuje dzieci
i młodzież, angażując je w różnego rodzaju, ekologiczne akcje.
Kolejna miała miejsce pod
koniec maja. Grupa młodych
strażników leśnych wybrała się
do Lasu Grochotowskiego na
koniec Cierni skontrolować remizy dla drobnej zwierzyny leś-

Uwaga na obnażającego
się mężczyznę!
Rozebrany do naga biegał po parku należącym
do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci,
prowadzonego przez siostry szkolne.
Czujność i krzyki opiekunek przegoniły dewianta.

o tego niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu.
Na terenie parku przy DPS jedna z sióstr przebywająca na
D
placu zabaw zauważyła biegnącego mężczyznę. Był kompletnie

nagi. Zaczęła krzyczeć i zaalarmowała inne siostry, które również
krzykami przepędziły intruza. Golas zbiegł wzdłuż ogrodzenia,
w okolice bramy wjazdowej, gdzie znajdują się śmietniki. Tam,
według relacji jednej z nauczycielek, która widziała całe zdarzenie i przekazała siostrze dyrektor, założył ubranie, po czym jakby
nigdy nic, wyszedł i spokojnym krokiem się oddalił.
Zszokowane zakonnice próbowały od razu zawiadomić policję, jednak nie udało się dodzwonić na numer alarmowy.
Mężczyzna przepadł jak kamień w wodę i nawet nie wiadomo dokładnie, jak wyglądał. Prawdopodobnie był w wieku 50-60
lat, i nie należał do osób szczupłych.
Straż Miejska ani policja nie odnotowała ostatnio podobnych
zdarzeń, ale trzeba zachować czujność. Jeśli zauważycie Państwo obnażające się osoby w miejscach publicznych, a zwłaszcza
tam, gdzie mogą przebywać dzieci, prosimy o natychmiastowe
powiadomienie Straży Miejskiej - tel. 606 637 548 lub Policji
- numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do naszego Komisariatu: 74 856 33 20.

która zechce wziąć udział
w konkursie organizatorzy przygotowali bardzo ciekawe nagrody - w tym podniebną wycieczkę
samolotem nad ukrytym złotym
pociągiem i największą atrakcją
Dolnego Śląska - Zamkiem
Książ. Szczegółowy program
festiwalu znajdą Państwo na
stronie:
www.targira.swiebodzice.pl.
Impreza pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza.
Serdecznie zapraszamy.

Ceny
biletów:
10 zł normalny,
7 zł ulgowy, dzieci
i młodzież do 18 rż.
wstęp wolny.

I

§ POD PARAGRAFEM

Sprawdź autokar,
którym jadą twoje
dzieci
Rozpoczyna się okres
wzmożonych wyjazdów dzieci
i młodzieży na szkolne
wycieczki. Podobnie jak
w poprzednich latach
policjanci ze świdnickiej
„drogówki” organizują punkt
kontrolny, w którym będzie
można sprawdzić stan
techniczny autokarów.
Od 1 do 30 czerwca br.
w godzinach 7:00 - 9:00
funkcjonariusze będą w tym
celu obecni na terenie stacji
paliw Orlen, przy ulicy
Esperantystów w Świdnicy.
Dla pewności każdy rodzic,
nauczyciel, czy dyrektor
szkoły może zażądać
policyjnej kontroli autobusu
i kierowcy przed wyjazdem
dzieci na wypoczynek.
Badanie takie nie jest
oczywiście obowiązkowe,
jednak szczególnie przed
wyruszeniem w dalszą trasę
warto sprawdzić, czy autokar

Via Artis Polonia
Aleja chwały Sztuki i Rzemiosła Polskiego XXI Wieku
Tegoroczna Targira-art. będzie szczególna, bowiem 17 czerwca
po raz pierwszy zbierze się Kapituła Alei Chwały Sztuki i Rzemiosła
Polskiego XXI Wieku. Zapoczątkuje ona tym samym prace,
które mają doprowadzić do powstania w Świebodzicach miejsca,
w którym w godny sposób będziemy mogli nagrodzić naszych
mistrzów za ich dotychczasowy dorobek artystyczny. Naturalnie
będzie to także w niedalekiej przyszłości niepowtarzalna okazja
dla całej festiwalowej publiczności, aby osobiście spotkać się
z nagradzanymi artystami, poznać ich dorobek twórczy i tajniki ich
warsztatu. Zadaniem Kapituły będzie określenie sposobu realizacji
przedsięwzięcia, akceptacja miejsca oraz wyboru partnerów
niezbędnych do jego realizacji. Obecny skład Kapituły nie jest
przypadkowy. Wszyscy jej członkowie wyrazili chęć niesienia
aktywnej pomocy w realizacji projektu, a ich dotychczasowa
działalność i doświadczenie w sprawach sztuki sprawi, że ma on
ogromną szansę powodzenia. Wśród członków tego gremium są:
były minister kultury Bogdan Zdrojewski, światowej sławy artysta
szkła Paweł Borowski, rektor jedynej w Polsce Wyższej Szkoły
Rzemiosła Artystycznego prof. Michał Sachanbiński, Prezes
Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, gospodarz terenu
Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz pomysłodawca
dr Janusz Kujat, dyrektor Festiwalu Targira-art.
Więcej o projekcie można znaleźć na stronie:
www.targira.swiebodzice.pl.

FOT. SSOP+

W

dniach 17-19
czerwca Świebodzice już szósty raz
będą gościć artystów i rzemieślników wielu
branż z całej Polski. To wyjątkowe święto polskiej sztuki, na
którym, jak co roku będzie
można nie tylko zobaczyć wspaniałe dzieła polskich twórców,
ale również pobawić się w artystę na przygotowanych przez
organizatorów warsztatach oraz
zakupić dla siebie lub na prezent
ręcznie wykonane unikatowe
wytwory naszych artystów.
Co przygotowali organizatorzy? O tym opowiada Janusz
Kujat, pomysłodawca i dyrektor
festiwalu.
- Dla pań zapewnie najciekawsze będą stoiska z biżuterią
zarówno tą ze srebra, miedzi lub
z sutaszu, jedwabnymi szalami
czy ubiorami - również z lnu.
Panów zapewne zaciekawią
z kolei stoiska zegarmistrzowskie czy kowalskie. Najmłodszych naszych gości zainteresuje
stoisko z artystycznymi lizakami
- wymienia dyrektor.

jest sprawny, czy posiada
ważne ubezpieczenie oraz
aktualne badania techniczne,
czy kierowca jest trzeźwy
i dysponuje stosownymi
uprawnieniami
do prowadzenia tego typu
pojazdów. W tym właśnie
celu, w okresie od 1 do 30
czerwca br. w godzinach
7:00-9:00, funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego
świdnickiej komendy obecni
będą na terenie stacji paliw
Orlen, przy ul. Esperantystów
w Świdnicy.
Pozytywny wynik takiej
kontroli zarówno dla uczniów,
jak i wychowawców, a przede
wszystkim dla rodziców jest
gwarancją, że ich pociechy
wybierające się w podróż, są
bezpieczne.

Zatrzymani
za rozboje
Policjanci ze Świebodzic
zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o usiłowanie
rozboju. Sprawcy postanowili
na ulicy okraść 46-letnią
kobietę. Napastnicy
doprowadzili pokrzywdzoną
do stanu bezbronności,
używając siły fizycznej oraz
gazu łzawiącego. Obaj zostali
już tymczasowo aresztowani.
Przypomnijmy, że za rozbój
z użyciem niebezpiecznego
narzędzia grozić im może kara
od 3 do nawet 12 lat
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 26 maja
br. późnym wieczorem na
terenie Świebodzic. Sprawcy
wcześniej przez kilka dni
obserwowali ekspedientkę
jednego z punktów
handlowych. Ustalili, o której
godzinie zamyka ona sklep
i którędy wraca do domu.
Wówczas, z nadzieją wejścia
w posiadanie dziennego
utargu, zaatakowali
pokrzywdzoną na ulicy,

przewracając ją, bijąc rękoma
oraz pryskając gazem
łzawiącym. Kobieta nie
wypuściła jednak z ręki
trzymanej torebki,
a napastników spłoszył
przejeżdżający obok
samochód.
W wyniku wytężonej pracy
operacyjnej świebodziccy
funkcjonariusze zatrzymali
następnie obu podejrzanych.
Są to mężczyźni w wieku 19
i 22 lat, jeden z nich był już
notowany.
Usłyszeli już zarzuty
usiłowania rozboju z użyciem
niebezpiecznego narzędzia.
Decyzją sądu zostali
tymczasowo aresztowani na
okres 2 miesięcy. Grozić im
może kara od 3 do nawet 12
lat pozbawienia wolności.

Przedszkolaki od Jana Pawła II
Gazeta Świebodzicka
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Rozpoczynamy prezentację przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II

Startujemy z kolejnym przedszkolem - zaprezentujemy maluchy i starszaki z Dwójki. Choć wakacje za pasem, rodzice i dziadkowie tych wspaniałych przedszkolaczków
z pewnością chętnie zobaczą swoje pociechy nawet wtedy, gdy bohaterowie będą już szaleć podczas letniej laby.
Dziś trzy pierwsze grupy: najmłodsi, czyli Kransoludki oraz Stokrotki i Motylki. Dziękujemy za cierpliwie i profesjonalne pozowanie do zdjęć!

GRUPA
„KRASNOLUDKI”
I rząd, góra:
Lena Fajfrowska,
Karol Targowski, Jakub
Poznański, Tymon Golusik,
Szymon Czechowski, Wojtek
Surgieniewicz, Szymon Krupa,
Zuzia Guz, Mikołaj Gielata,
Wiktoria Tobiasz, Zuzia
Mackiewicz, Maja Szczerek,
Hania Giemza, Justyna
Dybała-Jaroszewska,
Dominika Jeżewska.
II rząd, dół:
Borys Włodarczyk,
Jaś Łuszczek, Jakub Macal,
Paweł Rybak, Michał
Nitkiewicz, Julian Jachym,
Zosia Bednarz, Adrian Gietek,
Antek Rataj.

GRUPA
„STOKROTKI”

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Od lewej siedzą:
Aleksander Markowski,
Maja Magiera, Daria
Grzebińska, Jakub Kosowski,
Tomasz Kluka, Nadia Woźniak,
Justyna Hola

GRUPA
„MOTYLKI”
Górny rząd:
Hubert Szram, Weronika Kwolek,
Piotr Schabowski, Hanna
Nowicka, Dawid Kłeczek,
Nadia Bielawska, Bartosz
Borowiec, Kinga Rolla,
Jagoda Bak, Aleksandra Szmik,
Natalia Sołoducha, Szymon Stus,
Karol Matecki, Ksawery
Wesołowski, Jan Stasiak.
Dolny rząd:
Magda Rolla, Oskar Kisły, Lena
Maciejska, Wiktoria Kościelniak,
Paweł Szram, Fabian Gadziński,
Gabrysia Sułkowska, Jan Kluka,
Aleksandra Kierczyńska,
Antonina Piekarska.

Od lewej stoją:
Aleksander Ząbek, Michał
Stachowicz, Jakub Stryjek,
Kacper Pelc, Bartosz Szczygieł,
Hanna Dąbrowska,
Maksymilian Sołoducha,
Paulina Paszczyńska, Marcel
Kak, Milena Motak.

Aktywnie i zdrowo w SP 2

M a ł g o rz a t a K r z a n

C

zas na zdrowie” to
ogólnopolski projekt
edukacyjny Fundacji
BOŚ. Łączy on rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
właściwego stylu życia z dawką
zdrowej zabawy. I taką właśnie
olbrzymią dawkę zdrowej
i świetnej zabawy Dwójka zapewniła swoim uczniom 25
maja.
Ważnym punktem programu,
od którego rozpoczął się festyn,
był pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”. Ich treść konsultowano ze
specjalistami z ośrodków naukowych i uczelni wyższych.
W lekki, zabawny sposób prezentowały wiedzę na temat stereotypów dotyczących odżywiania się. Pozwoliły uczniom zrozumieć problematykę zdrowego
odżywiania i trybu życia. Na
projekcję zaproszono gości:
Pana Mariusza Cieślińskiego

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata

piątek, 10 VI 2016

- naszego świebodzickiego sportowca, który mówił o ogromnej
wadze prawidłowego odżywiania się, Panią Urszulę Kruczek
- Prezes ZNP, Panią Zofię Marek - Przewodniczącą Komisji
Oświaty w Radzie Miejskiej
i przyjaciela szkoły.
Główną część stanowił sam
Festynu Zdrowia, który obfitował w atrakcje: wspólne zabawy
ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz
udział zaproszonych przez młodzież gości. Uczniowie próbowali swoich sił, strzelając gole
do bramki, jeżdżąc na hulajnodze, rzucając woreczkami i piłką
lekarską do celu, biegając po
kopercie i slalomem. Zwieńczeniem zmagań sportowych był
bieg na 1,5 km lub spacer z kijkami - do wyboru. Każdy
uczestnik festynu otrzymywał
kartę zbiorczą, na której zbierał
podpisy po wykonaniu konkretnego zadania. Potem odbierał

pamiątkowy dyplom i nagrodę sałatkę ze świeżych jarzyn,
jabłko, koktajl truskawkowy
(oczywiście bez cukru) oraz
zdrowe wypieki naszych kochanych mam. Były ciasteczka owsiane słodzone miodem, ciasto
marchewkowe i wiele innych
pyszności, które nie powodują
powstawania niechcianych fałdek tłuszczu...
Ta wspaniała inicjatywa nie
doszłaby do skutku, gdyby nie
zaangażowanie opiekunek całego projektu: Pani Małgorzaty
Krzyszychy i Pani Anny Tokarskiej. Dziękujemy także
Nauczycielom i Rodzicom za
wsparcie i aktywne włączenie
się w realizację projektu. Teraz
czekamy tylko na ocenę projektu
i wyniki rywalizacji z innymi
szkołami.
Trzymajcie za nas kciuki!
I
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Śladami Hochbergów
U

czniowie i nauczyciele
Publicznego
Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych kolejny raz przygotowali II Miejską Grę Terenową
„Świebodzice- moja mała Ojczyzna”. Tym razem szlak przebiegał w Książańskim Parku
Krajobrazowym.
24 maja pięcioosobowe zespoły ze szkół podstawowych
i ze świebodzickich gimnazjów
ruszyły „Śladami Hochbergów”
i pokonały sześciokilometrową
trasę, na której czekały na nich
różne zadania. Musieli pokonać
„otchłań rozpaczy” i przebyć
„most Żebrola”. Wytężali umysły w „ twierdzy sprytu” i na stacji „kryptonim Hochberg”. Sprytem i zręcznością mieli się wykazać na „zakręcie zagłady” i u „leśnych Olek”. Konkurencje wy-

magały od uczestników wiedzy
historycznej na temat naszego
miasta i dawnych właścicieli
Książa, a także wiedzy przyrodniczej, umiejętności plastycznych i przede wszystkim sprawności fizycznej.
Pogoda dopisała, humory
również! Na trasę ruszyła nawet
sama Pani Urszula Kruczek
- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Panie Dyrektor Teresa Jusiel i Renata
Kaczmarek. Swoją obecnością
imprezę zaszczycił Pan Marek
Mikołajczak - Prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic, Pani Zofia Marek - wielki
przyjaciel szkoły i Radna Rady
Miejskiej, a także Pani Marzanna Ślusarczyk z Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych
UM.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę naszych sponsorów: Urzędu Miasta, Wydziału Promocji oraz Rady Rodziców działającej przy Zespole
Szkół Podstawowo-Gimnazjal-

nych z Oddziałami Integracyjnymi. Gdyby nie Państwa pomoc,
ta impreza nie byłaby tak udana.
Dziękujemy!
I

Igrzyska sportowe, czyli
Gazeta Świebodzicka
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Świebodzice świętują aktywnie Dzień Dziecka

W

środę, 1 czerwca,
odbyły się 41. Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
a nazajutrz Małe Igrzyska Sportowe dla klas I-III. Taki sposób
obchodzenia Dnia Dziecka ma
w naszym mieście długoletnią
tradycję.
Warto też wspomnieć, że
świebodzickie igrzyska są odwzorowaniem tych prawdzi-

wych: jest defilada sportowców,
wciągnięcie flagi olimpijskiej na
maszt i oczywiście - jest też
znicz, który co roku zapala inny
sportowiec.
Organizatorem tegorocznej
edycji igrzysk była Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3, a w zawodach wzięły udział reprezentacje wszystkich placówek podstawowych i gimnazjalnych,
prowadzonych przez gminę.

Igrzyska otworzył Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Raport przedstawiła Danuta
Iwaniuk, nauczyciel z SP 3. Na
widowni zasiedli rówieśnicy,
dopingujący swoich kolegów,
dyrektorzy szkół, a także Zofia
Choińska, Kierownik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych
UM, Urszula Kruczek, przewodnicząca świebodzickiego
oddziału ZNP, Janusz Zieliński
prezes OSiR Świebodzice oraz
radni miejscy: Zofia Marek,
Jarosław Dąbrowski, Marek
Jakubina i Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec.
- To już 41. Igrzyska, mamy
najdłużej istniejącą, tego rodzaju
imprezę w Polsce, myślę, że to
prawdziwy powód do dumy
- podkreślał burmistrz.- Kochani, życzę Wam wspaniałych,
sportowych emocji i dobrych
wyników.
Uczniowie rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych,
m. in. sprincie, sztafecie czy rzucie piłeczkę palantową. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale z rąk burmistrza oraz radnych i dyrektorów szkół.
Podobnie było w przypadku
małych igrzysk, tu także rywali-

Gratulacje, Albercie

zacja małych sportowców była
fantastyczna i w duchu fair play,
a najlepsi sprinterzy czy rzucający piłeczką zostali udekorowani medalami.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom.
I

,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Uczeń z LO
w Świebodzicach finalistą
Ogólnopolskiego
Konkursu
Polonistycznego

J

uż po raz czwarty uczeń ze
świebodzickiego licem został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego

,,Z poprawną polszczyzną na co
dzień’’. Młodzież z LO w Świebodzicach od wielu już lat chętnie bierze udział w tym konkursie. Ma on na celu popularyzację
kultury poprawności językowej
oraz doskonali umiejętność
posługiwania się dobrą polszczyzną. Konkurs składa się
z trzech etapów: szkolny, okręgowy i centralny. W tym roku

szkolnym 34 uczniów z naszego
liceum zmagało się z polonistycznymi pułapkami i rozwiązywało językowe dylematy.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 uczniów: Natalia
Wróblewska, Angelika Górczak, Samanta Sobkowiak,
Albert Krynicki i Kinga Andruszkiewicz. Natomiast do finału dotarł Albert Krynicki z kl.

I a. Bardzo trudno jest się zakwalifikować do etapu centralnego, gdyż wymagane jest aż
95% poprawnych odpowiedzi
w pracy napisanej w drugim etapie. A Albertowi się udało!
Albertowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
LO w Świebodzicach /I.H./

Rodzinna zabawa
8

Dzień Dziecka
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Marsz dla Życia i Rodziny i festyn z okazji Dnia Dziecka

M

arszem dla Życia
i Rodziny rozpoczął
się tegoroczny festyn z okazji Dnia
Dziecka. Uczestnikom marszu
towarzyszyła piękna, słoneczna
pogoda i radosne piosenki zespołu Arka Noego. Szkoda, że

w dalszej części zabawy aura już
nie była tak łaskawa, ale i tak
wszyscy świetnie się bawili.
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
zorganizowany przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i Radnych Rady Miejskiej, połączony z marszem od-

był się w sobotę, 28 maja. Zabawa w Parku Miejskim rozpoczęła się o godz. 14:00, a wcześniej z Rynku na miejsce festynu
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, którego współorganizatorem była parafia pw. Św. Mikołaja.

Na czele pochodu stanęli burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz proboszcz parafii, ksiądz
Józef Siemasz, a także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jan Klepiec i radna powiatowa
Violetta Chorąży. Wyposażeni
w transparenty, śpiewniki i dobre

humory uczestnicy marszu przeszli z Rynku ulicami: Kopernika,
Mickiewicza, Świdnicką, Kolejową, Alejami Lipowymi do parku, gdzie rozpoczął się festyn
z atrakcjami dla najmłodszych.
- Witamy serdecznie nasze
pociechy, dzieci i młodzież, to

wszystko jest dla Was od nas
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz, otwierając wspólnie
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kwadransem
festyn. Na scenie pojawiła się
także silna ekipa naszych rad-

nych, wyposażona w kucharskie
czapki i serdeczne uśmiechy.
Bo to właśnie burmistrz oraz
Radni Rady Miejskiej byli organizatorami zabawy, a samorządowcy przygotowali dla dzieci
dodatkowy prezent: własnoręcznie grillowane kiełbaski. Radni
dosłownie uwijali się przy swoich stanowiskach, by dla wszystkich wystarczyło smakowicie
przypieczonych specjałów. Czę-
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stowali także milusińskich lodami.
Do swoich stoisk zapraszali:
Łukasz Kwadrans, Jan Klepiec,
Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski, Piotr Krzyśpiak, Zofia Marek, Marek Jakubina, Dariusz Błaszczyk,
Jerzy Kirklo, Jacek Żygłowicz,
Marek Gąsior i Andrzej Olszówka.

Dla dzieci przygotowano
mnóstwo atrakcji: dmuchańce,
fotobudkę, kącik zabaw dla najmłodszych; była wata cukrowa,
słodkości. Jedną z głównym
atrakcji był spektakl cyrkowy
„Pinokio” z udziałem młodych
artystów, prezentujących swoje
umiejętności w popularnym programie Mam talent.
Pokaz swoich umiejętności
zaprezentowali adepci szkółki

taekwondo, działającej przy
Szkole Podstawowej nr 4. Myszka Miki rozdawała słodkości
z Śnieżki i pozowała do zdjęć
razem z maluszkami.
Podczas festynu można było
także wykonać podstawowe
badania: pomiar cukru, ciśnienia, poziomu cholesterolu u miłych pań z NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej oraz wykonać

badanie gęstości kości w osteobusie.
Świetną zabawę przerwała
burza i deszcz, który niestety nie
okazał się przelotny - i festyn
trzeba było przerwać. Udało się
jednak wylosować główną nagrodę, ufundowaną tradycyjnie
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza. Szczęśliwą posiadaczką roweru została malutka
Ola Benko, która przyjechała na
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festyn w wózku ze swoimi rodzicami. Burmistrz wręczył także nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu plastycznego
pod hasłem „Ja i moja rodzina
w czasie wolnym...”
Dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy na kolejny
festyn za rok.
Koordynatorem wydarzenia
był Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych UM.

Masz dla Życia i Rodziny wyruszył z Rynku o godz. 13:00

Dzieci nagrodzone
W marszu przeszli m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz, ksiądz Józef Siemasz oraz radna
powiatowa Violetta Chorąży

Śpiewając wesołe i skoczne piosenki zespołu Arka Noego, uczestnicy pochodu przeszli ulicami
Miasta

w konkursie plastycznym „Ja i moja rodzina
w czasie wolnym”
 Kategoria wiekowa - przedszkola
I miejsce ZUZANNA PALUCH,
Publiczne Przedszkole Nr 2
II miejsce OLIWIER MADEJA,
Publiczne Przedszkole Nr 2
III miejsce ANASTAZJA FILIPCZYK,
Publiczne Przedszkole Nr 3
 Wyróżnienie MIRELA DZWONKOWSKA, Niepubliczne
Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”
 Wyróżnienie DOMINIKA DAWIDOWICZ, Oddział „0”
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
 Wyróżnienie MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ,
Publiczne Przedszkole Nr 3

Uczestników festynu w parku powitał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i silna ekipa radnych miejskich z Przewodniczącym
RM Łukaszem Kwadransem

Ekipa w składzie: od lewej Renata Kaczmarek, wicedyrektor
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi i radni: Zosia Marek i Dariusz Błaszczyk

 Kategoria wiekowa - szkoły podstawowe, klasy I-III
I miejsce Julia Morzyńska,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
II miejsce NATALIA ROMANOWSKA,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
III miejsce AMANDA WASUNG,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Zwyciężczynią została Ola Benko, w imieniu której rower
odebrała mama, wręczyli go burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz radni Jacek Żygłowicz i Jarosław Dąbrowski

 Kategoria wiekowa - szkoły , klasy IV-VI
I miejsce KAMILA DULSKA,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
II miejsce ANNA WÓJCIK,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
III miejsce DAWID FUJA,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
 Wyróżnienie MICHALINA DRZAŁ,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
 Wyróżnienie NICOLE KACZMAREK,
Świetlica Środowiskowa
Radny Marek Jakubina do smażenia kiełbasek „zatrudnił”
bliskich

Do wyboru były jeszcze lody, rozdawane przez burmistrza
i radnych - znikały błyskawicznie

Radni Jarek Dąbrowski i Sławek Łukawski mieli swoje stanowisko w newralgicznym punkcie, blisko amfiteatru. Ruch tu był ogromny,
ale wkrótce do składu dołączył Łukasz Kwadrans, i robota poszła jeszcze szybciej

Cyrkowy spektakl o przygodach Pinokia podobał się zwłaszcza
młodszej widowni

Trzech muszkieterów - radni: Jan Klepiec, Jerzy Kirklo i Andrzej
Olszówka w pełnej gotowości

Pod namiotem NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej można było
wykonać bezpłatne badania poziomu cukru, cholesterolu czy
ciśnienia

Stojący na scenie, wspaniały rower ufundowany przez Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza, cieszył oko i rozbudzał marzenia
o wygranej

Kącik szaleństw dla maluchów był oblegany

Pokaz umiejętności adeptów szkoły taekwondo, działającej przy
Szkole Podstawowej nr 4

Chrześcijański Piknik
Rodzinny
Justyna Kadulska-Liman

W

wydarzenia
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niedzielę 5 czerwca, na stadionie
przy ul. Rekreacyjnej 1, odbył się kolejny Chrześcijański Piknik Rodzinny. Organizatorem tego wydarzenia było Chrześcijańskie
Centrum Misja 24 w Świebodzicach we współpracy z Urzędem
Miejskim w Świebodzicach.
Uczestników pikniku odwiedził
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, życząc dobrej zabawy i obdarowując najmłodszych
pudłem słodkości. Festyn został
dofinansowany z budżetu Gminy Świebodzice.
W tym roku impreza miała
liczny odzew ze strony mieszkańców, na co niemały wpływ
miała piękna pogoda. Było słonecznie i bardzo ciepło. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla młodszych i starszych
dzieci, jak również ich rodziców
oraz opiekunów. Były zamki
dmuchane, zabawy z klaunami,
gigantyczne bańki mydlane.
W strefie dla najmłodszych
można było skorzystać z „kąci-

Chrześcijańskie
Centrum
Misja 24 zrzesza w sobie członków Kościoła Zielonoświątkowego. Jest to jednak inicjatywa dużo szersza. Podstawowym
przesłaniem Centrum Misja 24
jest szerzenie i propagowanie
wartości chrześcijańskich. Wszelkie formy aktywności Centrum
są formą ewangelizacji ponad
podziałami
wyznaniowymi
i skupiają się na uniwersalnym
dla wszystkich chrześcijan przesłaniu - dodatkowo wcielając go
w czyn. Aspiracją Chrześcijańskiego Centrum Misja 24 jest
powołanie regularnie działającego budynku mieszczącego
w sobie świetlicę dla dzieci oraz
seniorów, jak również punkt
pomocy dla matek z dziećmi
w trudnej sytuacji życiowej.
Wielu mieszkańców Świebodzic wyrażało nadzieję na to, że
piknik na trwałe zagości w corocznym kalendarzu imprez
miasta. I miejmy nadzieję, że tak
będzie, gdyż opinie były bardzo
pozytywne. A kolejnym wyda-

ka” zabaw lub oddać się twórczości artystycznej. Były stoiska,
na których wykonywano bajeczne makijaże oraz fantazyjne fryzury. Można było wziąć udział
w turnieju rodzinnym z atrakcyjnymi nagrodami i postrzelać do
celu z replik broni palnej. Niemałą atrakcją był pokaz drużyny
futbolu amerykańskiego, która
prezentowała zasady tej mało
popularnej w Polsce dyscypliny
sportu. Piknik rodzinny uświetniały również atrakcyjne występy muzyczno-artystyczne. Wśród
wykonawców była m.in. polska
gwiazda sceny chrześcijańskiej
- zespół MATE.O. Organizatorzy zadbali również o podniebienia wszystkich uczestników, był:
grill, kuchnia polowa, lody oraz
pyszne domowe wypieki. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się również stoiska z loterią fantową, w której każdy los był
wygrany oraz z rękodziełem, na
którym można było zakupić
dekoracje do domu. Część wpływów z ich sprzedaży jest przekazywana Misji w Indiach, pomagającej bezdomnym dzieciom
oraz sierotom i wdowom z Ukrainy.

FOT. CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM MISJA24
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Zabawa przyniosła wiele radości, zwłaszcza najmłodszym. Piękna pogoda i świetne humory także
dopisały
rzeniem, na które Misja 24
zaprasza wszystkich , a zwłaszcza pary i małżeństwa - jest seminarium na wesoło pt. „Przez
śmiech do lepszego małżeństwa”. Będzie to cykl, pełnych
dobrego humoru projekcji, dotyczących cennych rad, które pomogą rozwiązać niejedno dam-

sko-męskie nieporozumienie.
Warto zapoznać się ze zwiastunem, który prezentuje esencję
całego materiału filmowego. Na
stronie YouTube wystarczy wpisać: „Przez śmiech do lepszego
małżeństwa - Mark Gungor
- ZWIASTUN DVD”. Pierwsza
część seminarium odbędzie się

17 czerwca o godz. 18.30
- w siedzibie Centrum Misja 24
- przy ul. Wiejskiej 24 w Świebodzicach. Wstęp wolny! Na
miejscu będzie zapewniona
opieka dla małych dzieci, zatem
organizatorzy zapraszają również młodych rodziców z pociechami.

Dzień Dziecka w bibliotece
kultura
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1

czerwca wszystkie dzieci
małe i duże mają swoje
święto. W ten słoneczny,
radosny dzień bibliotekę
wypełnił wesoły gwar i śmiech
dzieci. Odwiedzili nas uczniowie klas 1-3 z zaprzyjaźnionej
z biblioteką Szkoły Podstawo-

wej w Mokrzeszowie. Dla dzieci
przygotowane zostały zabawy
na świeżym powietrzu. Malowaliśmy różne wzory kredą na
chodniku, bawiliśmy się hula
hopem, tu trzeba dodać że
pomysłowość dzieci jest nieograniczona, uznały, że można
kręcić kołem tradycyjnie biodrami, ale można też na rękach
i... szyi. Były również zabawy
sprawnościowe, trafić worecz-

Noc bibliotek
J

uż po raz drugi 4 czerwca
2016 roku odbyła się ogólnopolska akcja promocji
czytelnictwa pod nazwą Noc
Bibliotek, której celem było
zachęcenie mieszkańców naszego kraju do odwiedzenia bibliotek oraz ukazanie im, że czytelnie XXI wieku to nie tylko
skostniałe miejsca, w których
należy zachować ciszę i wypożyczać tradycyjne książki, ale
przede wszystkim instytucje kultury, gdzie czytelnicy mogą
przenieść się w zupełnie nowy
wymiar wirtualnej rzeczywistości. Akcja była skierowana do
czytelników w każdym wieku,
którzy zapragnęli zanurzyć się
w inspirujący świat zbiorów
bibliotecznych.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach również
i w tym roku przyłączyła się do
tej akcji, proponując mieszkańcom uczestniczenie w warszta-

tach promujących idee tworzenia blogów w Internecie. Trenerem kursu była redaktor naczelna czasopisma Lustra Biblioteki Barbara Maria Morawiec. Pani Barbara podobne spotkania prowadzi w wielu bibliotekach, ale z uznaniem stwierdziła, że w tak komfortowych
warunkach i z użyciem tak nowoczesnego sprzętu nigdy nie
pracowała.
Na zakończenie programu
uczestnicy spotkania zostali obdarowani gadżetami firmy tworzącej oprogramowania dla bibliotek. W ubiegłym roku
w akcji wzięło udział około 600
bibliotek z całej Polski, natomiast w tym roku liczba zgłoszonych do programu bibliotek
przekroczyła tysiąc. Organizatorem tej edycji było Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Ewa Kowalik

kiem do kółka to nie takie proste,
zwłaszcza gdy stoi się tyłem do
celu. Najwięcej emocji zawsze
budzą w dzieciach bańki mydlane, szczególnie wtedy, gdy puszczają je same.
Na zakończenie spotkania nasi mali goście wysłuchali informacji o bibliotece oraz o nowej
formie zapisu do biblioteki i karcie elektronicznej, którą już niedługo będzie miał każdy czytel-
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nik. Nasze wspólne świętowanie
osłodziły lizaki, bo tak powinno
być radośnie, kolorowo i słodko
nie tylko w Dniu Dziecka, ale
zawsze. Bardzo dziękujemy pani
Eulalii Jennings, pani Bogumile
Lerh i pani Katarzynie Hrynacz
za wieloletnią, miłą współpracę.
Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
oraz wspaniałych wakacji.
I

Poskromienie złośnicy

- międzypokoleniowy spektakl, w którym znów zagrają świebodzickie VIP-y
o jedna z najbardziej niepoprawnych politycznie sztuk
T
wielkiego Williama Szekspira.

Historia okropnej sekutnicy,
złośliwej i słynącej z ciętego
języka Katarzyny, którą fortelem postanowił „poskromić”
przyszły małżonek - z tym wybitnym dziełem literatury postanowili zmierzyć się w tym
roku aktorzy-amatorzy w ramach projektu Fundacji REM.
To już trzecia odsłona projektu,
nakierowanego na upowszechnianie kultury i przybliżanie
wspaniałych utworów literatury polskiej i światowej szerszemu odbiorcy.
Za nami całkiem udane
wystawienie Zemsty i Ślubów
panieńskich Aleksandra Fredry
w 2014 i 2015 roku, a ponieważ
w tym roku świętujemy 400.
rocznicę śmierci mistrza ze
Stratford - nie było innego
wyjścia, jak wziąć na warsztat
którąś z jego sztuk.
W Poskromieniu złośnicy
zobaczą Państwo uczniów
i rodziców Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach,
bo to oni wystąpią w początkowych aktach, a także postaci

z życia publicznego - m. in.
w głównej roli męskiej Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, który wcieli się
w Petruchia, w roli Katarzyny
- już poskromionej - piszącą te
słowa Agnieszkę BielawskąPękalę, rzecznik prasową
Urzędu Miejskiego i redaktor
naczelną Gazety Świebodzickiej, a także naszych radnych
miejskich: Zofię Marek, Łukasza Kwadransa, Jarosława
Dąbrowskiego, Sławomira
Łukawskiego, Lesława Podhalicza, Jacka Żygłowicza,
Dariusza Błaszczyka, dyrektor
Gimnazjum Akademic-kiego
Annę Maślach i księdza
Mateusza Pawlicę. ReżyseriaElwira Podhalicz i Mateusz
Pawlica.
Mamy nadzieję, że widzowie
będą się dobrze bawić, z góry
prosimy o wyrozumiałość dla
naszych umiejętności aktorskich.
Premiera sztuki odbędzie się
w niedzielę, 19 czerwca, o godzinie 17:00 w Sali Klubu
Seniora przy ul. Żeromskiego
13-15.
I

Murów w muzyce nie ma
W

łodzimierz Wysocki
i Jacek Kaczmarski to
wybitni, cenieni i bardzo chętnie słuchani muzycy.
Ich repertuar po dzień dzisiejszy
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nic więc dziwnego,
że po ich utwory sięgają kolejni
artyści.
Zespół PROJEKT VOLODIA powstał w 2007 roku, a jego pomysłodawca Janusz Kasprowicz zaprosił wrocławskich
muzyków do przedsięwzięcia,
które w swoim pierwotnym zamierzeniu powstało aby tylko

raz zmierzyć się z twórczością
Włodzimierza Wysockiego.
Tymczasem występ spotkał się
z tak ogromnym zainteresowaniem i był tak ogromnym sukcesem, że muzycy koncentrują
po dzień dzisiejszy.
Nie mogło więc zabraknąć
seniorów zaprzyjaźnionych
z Biblioteką na ich koncercie
w dniu 22 maja 2016 w TEATRZE MIEJSKIM W Świdnicy. W pierwszej części koncertu
wystąpił Jakub Kwasniewski,
gdzie wykonał utwory Jacka
Kaczmarskiego, barda którego

droga artystyczna została zainspirowana przez Twórczość
Włodzimierza Wysockiego.
W drugiej części zespół Projekt Volodia w składzie, Janusz
Kasprowicz - wokal, Bogdan
Bińczak, Robert Gawron, Jakub Persona i Leszek Zaleski,
wystąpili w nowych aranżacjach.
Znakomita muzyka, przejmujące teksty świetny głos wokalisty, oryginalne brzmienie
instrumentów, ciekawe aranżacje i profesjonalizm wykonawców, to wszystko sprawiło, że

artyści długo nie schodzili ze
sceny, a nasi seniorzy po raz
kolejny przeżyli czarujące chwile z muzyką.
Janina Dubrownik

FOT. INTERNET

Alicja Głąb
Agnieszka Okarmus
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w Domu Pomcy Społecznej

T

o były szczególnie radosne i pełne dobrej zabawy godziny w Domu
Pomocy
Społecznej
w Świebodzicach. W niedzielę,
5 czerwca, podopieczni DPS na
czele z siostrą dyrektor Jowitą
Styś przywitali zaproszonych
gości, by wspólnie świętować
najweselszy dzień w roku - Dzień
Dziecka.
Wspaniałej zabawie tego dnia
sprzyjało wszystko, bo jak
zwykł mawiać wybitny pedagog
Janusz Korczak: „gdy śmieje się
dziecko, uśmiecha się cały
świat”. Dopisała więc pogoda rozpieszczając obecnych promieniami słońca, frekwencja
oraz humory, a organizatorzy
zadbali, by nikomu nie zabrakło
smakołyków i wrażeń muzycznych.
Chłopców w tym szczególnym dla nich dniu, odwiedzili
licznie przyjaciele Domu Pomocy Społecznej. Wspólnie
z podopiecznymi placówki świętowali: burmistrz Bogdan Ko-

żuchowicz wraz z małżonką
Teresą, reprezentanci funkcjonującego przy DPS Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego - pani Elżbieta Horodecka oraz Adam Jennings wraz
z małżonkami, Agnieszka Gielata, dyrektor Miejskiego Domu
Kultury, oraz Ilona Szczygielska - kierownik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej. Gościem specjalnym była pani Beata Grzyb,
rodowita świebodziczanka, na
co dzień mieszkająca w San
Giovanni Rotondo, gdzie zajmuje się obsługą polskich pielgrzymów.
Jak zwykle przy okazji Dnia
Dziecka nie obyło się bez fantastycznych prezentów. Chłopcy
obdarowani zostali przez burmistrza sprzętem sportowym - były
piłki, zestawy do badmintona
i kręgli, a dla mniejszych - zestawy do zabawy w piaskownicy.
Nie zabrakło również tradycyjnych słodkości oraz gadżetów
promujących Świebodzice - po-

Lato z MDK
iekawe warsztaty, wycieczki, zajęcia i spotkania z wyjątkowymi
ludźmi - te i inne atrakcje czekają na uczestników wakacyjnych
C
zajęć w Miejskim Domu Kultury.

Można już zgłaszać uczestnictwo swojej pociechy w letnich półkoloniach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na
stronie internetowej MDK: www.mdk.swiebodzice.pl.
Zgłoszenia będą przyjmowane maksymalnie do 22 czerwca, liczba miejsc ograniczona, więc warto się pospieszyć!

duszek, które mają trafić do pokojów chłopców. A gdy po
wspólnej zabawie podopieczni
i goście zgłodnieli, mogli liczyć
na pyszności z grilla, który obsługiwali podopieczni Zakładu
Poprawczego ze Świdnicy oraz
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, które
to placówki współpracują
z DPS.
Swoim śpiewem i skocznymi
melodiami czas zabawy umilał
dodatkowo zespół folklorystyczny „Olszaniacy”, którego członkowie koncertowali niemal bez
wytchnienia, a o dodatkowe
emocje zadbali motocykliści ze
świdnickiej grupy „Rider”, którzy na swoich maszynach wykonali paradę po pięknie udekorowanym parku przy Pałacu Seidlów.
Organizatorem imprezy był
Dom Pomocy Społecznej oraz
Stowarzyszenie CharytatywnoOpiekuńcze.
Wydział PIiWZ

Zaczynamy wakacje festynem i koncertami
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czerwca kończymy
rok szkolny 2015/
2016. Sobota będzie
zatem pierwszym dniem wakacji, zapraszamy więc dzieci
i młodzież, a także rodziców na
piknik poświęcony właśnie bezpiecznemu wypoczynkowi.
Będą też ciekawe koncerty.
Zapraszamy do Parku Miejskiego.
Organizatorzy szykują sporo
atrakcji - mini miasteczko ruchu
drogowego, znakowanie rowerów, dla dorosłych spacer w alkogoglach i test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego.
Będzie fotoboksik, fitness na
trampolinach, teatrzyk dla najmłodszych, występy dzieci
i młodzieży z MDK, a po południu coś dla starszej młodzieży - koncerty zespołów: Feelings Station - bluesowo-rockowa formacja oraz gwiazda wieczoru - pochodzący ze Świebodzic aktor, wokalista Mateusz
Rusin z zespołem Cukierki.
Istotą zabawy jest coś jeszcze
- piknik „Bezpieczne Wakacje”
organizowane przez OPS
w Świebodzicach, to pierwsza
impreza, która ma za zadanie
uświadomić rodzicom i ich
dzieciom (mniejszym i większym), że ich powrót do szkoły
zależy od wielu czynników.
Lekceważenie ich prowadzi do

przeróżnych kłopotów, a często
tragedii. Podczas piknikowej
zabawy będziemy mieli okazję
zapoznać się ze sposobami
uniknięcia wielu wakacyjnych
zagrożeń. Szczególna uwaga
będzie zwrócona na konieczność asertywnych zachowań
w relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi oraz unikanie środków zmieniających świadomość (narkotyków, alkoholu,
dopalaczy, papierosów, leków).
Podczas trwania Pikniku
w Klubie Abstynenta „Odnowa”, ul. Parkowa 4, będzie uruchomiony punkt konsultacyjny
dla młodzieży, rodziców i opiekunów, w ramach punktu - możliwość rozmowy z psychologiem i terapeutą uzależnień.
Warto pamiętać, że z przeprowadzonej Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych
w Świebodzicach wynika, że
badani uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych swój pierwszy kontakt
z alkoholem mieli właśnie podczas wakacji. Picie po raz pierwszy w czasie wakacji zadeklarowało 35,9% gimnazjalistów
oraz 36,4% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Dlatego
są to zagrożenia, które trzeba
uświadamiać i zapobiegać im.
Początek festynu - godz.
13:00, Park Miejski.

UKS Ameoli celuje w medale
sport/rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

T

rwa świetna passa łuczników z klubu UKS
Ameoli Świebodzice,
których starty niemal za
każdym razem okraszane są
medalami.
W sobotę, 30 kwietnia, odbył
się w Legnicy turniej łuczniczy
z okazji 774. rocznicy bitwy pod
Legnicą. W zawodach startowało 16 zawodników i zawodniczek (juniorów i seniorów) ze
świebodzickiego klubu w dwóch
kategoriach startowych. Należy
wyróżnić start Jolanty Gołębieskiej, która zajęła 3 - medalowe miejsce w kategorii „barebow”.
Kolejne zawody odbyły się
w Karczowiskach, 3 maja. Startowały w nich dzieci z wszystkich klubów Dolnego Śląska.
Zawodnicy naszego klubu uzyskali bardzo dobre rezultaty:
Małgorzata Leśniowska zdobyła złoty medal w kategorii
orlik - dziewczęta, Alicja Ranowicz zdobyła srebrny medal
w kategorii Apacz- dziewczęta,
Łukasz Polonis zdobył brązowy
medal w kategorii Apacz
- chłopcy, Maja Kuklińska
zajęła 6. miejsce w kategorii
- Apacz pierwszy krok. Ponadto
w kategorii młodzik młodszy
startował Kamil Kosowski
i Ania Janasz oraz w kategorii
orlik Natalia Waligóra.
W dniach 7-8 maja odbyła się
w Legnicy Pierwsza Runda
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Przedstawiamy listę startujących wraz zajętymi miejscami

Pucharu Polski w Łucznictwie
Bloczkowym. UKS Ameoli reprezentowało dwóch zawodników - Paweł Kukliński oraz
Roman Stoksik. Bardzo dobry
wynik uzyskał Paweł Kukliński
zajmując 9 miejsce (na 55 zawodników z całej Polski)
w kwalifikacjach dochodząc do
1/8 finału. Ponadto równolegle
odbyły się zawody w kategorii
„barebow” - Jolanta Gołębiewska zajęła 3 miejsce, natomiast
Żanna Stańkowska miejsce 2.
W dniu 22 maja odbył się
Ogólnopolski Turniej łuczniczy
w Ścinawce Średniej o „Puchar
Gór Stołowych” dzieci i młodzików. Nasz klub reprezentowało
8 zawodników i zawodniczek:

Maja Kuklińska, Amelia
Brzóska, Małgorzata Leśniowska, Natalia Waligóra, Anna Janasz, Kamil Kosowski. Po raz
kolejny odnieśliśmy sukces,
w szczególności należy wyróżnić - Małgorzatę Leśniowską,
która zajęła po raz kolejny
pierwsze miejsce, oraz Amelkę
Brzóskę, która zdobyła miejsce
3.
Czwartego czerwca odbyła się
Wrocławska Olimpiada Młodzieży. Także tu swoich reprezentantów miało UKS Ameoli,
które reprezentowało 5 zawodników i zawodniczek. Po raz kolejny Małgorzata Leśniowska
zdobyła miejsce na podium, tym
razem była to trzecia lokata,
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imię

nazwisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zuzanna
Wiktoria
Kamila
Roman
Michał
Paweł
Adam
Waldemar
Jolanta
Żanna
Daria
Urszula
Marlena
Michał
Kamil
Kacper

Brzóska
Wilman
Stoksik
Stoksik
Dołharz
Kukliński
Leśniowski
Chodorowski
Gołębieska
Stańkowska
Mataczyńska
Walerowicz
Lechowicz
Konieczny
Nowicki
Nosal

rozegranym w sobotę, 4 czerwca,
meczu XXIX kolejki spotkań o miW
strzostwo Ligi Okręgowej Juniorów

Starszych zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym Unię
Bogaczowice aż 7:0 (6:0). Bramki w tym
spotkaniu dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły zdobyli: Mateusz Melańczuk - 3, Piotr Nowowiejski - 2, Michał
Juszczyk - 2. Ostatni mecz w sezonie
2015/2016 nasz zespół rozegra w sobotę
11.06.2016 r. o godz. 14:00 na własnym stadionie z drużyną Górnika Nowe Miasto

Wałbrzych. Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Olszówka, Laskowski, Siodlarz,
Powrózek, Struski, Dobrowolski A., Melańczuk, Nowowiejski, Juszczyk, Korga
P.
Na zmiany wchodzili: Uglis, Jarosz.
WYNIKI 29. KOLEJKI
W LIDZE OKRĘGOWEJ JUNIORÓW
STARSZYCH
Unia Bogaczowice - MKS Victoria
Świebodzice 0:7



Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Piast
Nowa Ruda 0:0
GKS Zagłębie Wałbrzych - LKS Bystrzyca Górna 7:1
MKS Szczawno Zdrój - Zjednoczeni Żarów 9:1
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Hutnik Szczytna 3:0 v.o.
Polonia Ząbkowice Śląskie - Nysa Kłodzko 5:1
Sparta Ziębice - Bielawianka Biel. 0:0
Unia Jaroszów - Karolina Jaworzyna
Śląska 3:5

DO SERCA PRZYTUL PSA...
inne zwierzęta. Bezet
niestety nie potrafi zostawać
sam w domu, więc szukamy
mu rodziny, która zapewni
mu opiekę przez cały dzień.
Ośrodek Pomocy dla
Zwierząt w Gilowie (dawne
schronisko w Uciechowie)
tel. 510 433 322
lub 889 137 137.

czasu. Informacje w sprawie
pieska pod nr telefonu:
74 666 98 15,
Wydział Ochrony
Środowiska UM.
Zwierzęta czekające
w schronisku Uciechów,
zabrane z naszego miasta:
 YUKI - starsza suczka,
potrzebuje domu na ostatnie
lata życia. Sunia zachowuje
czystość, ładnie chodzi na
smyczy, nie jest agresywna
ani w stosunku do zwierząt,
ani w stosunku do ludzi.

zajęte miejsce
9
7
8
22
13
11
11
10
3
4
7
5
6
7
10
9

konkurecja
łuk bloczkowy - kobiety
łuk bloczkowy - kobiety
łuk bloczkowy - kobiety
łuk bloczkowy - mężczyźni
łuk bloczkowy - mężczyźni
łuk bloczkowy - mężczyźni
łuk klasyczny -mężczyźni
łuk klasyczny - mężczyźni
barebow - kobiety
barebow - kobiety
barebow - kobiety
barebow - kobiety
barebow - kobiety
barebow -open
barebow - open
barebow - open

również Łukasz Polonis odniósł
kolejny sukces tym razem zajmując pozycję wyżej - miejsce
2.
Dotychczasowe starty łuczników ze Świebodzic zakończyły
organizowane 5 czerwca Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików. Tym razem jednak
zawodnicy UKS Ameoli - Anna
Janasz oraz Kamila Kosowski
wrócili bez zdobyczy medalowej. Mimo tego, gratulujemy im
udanego startu.

Juniorzy gromią Unię Bogaczowice

Dawno już nie
prezentowaliśmy
zwierzaków, szukających
domu - i to cieszy, bo
oznacza, że nie było na
szczęście czworonogów
wyrzuconych na bruk.
Dziś prezentujemy jednak
Państwu trzy psiaki, które
bardzo czekają na nowego
pana czy panią, i nowy dom.
Dwa z nich znajdują się
w schronisku dla zwierząt
Uciechów, jeden - kundelek
- staruszek - został zabrany
z ulicy Zwycięstwa, po której
błąkał się od pewnego
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Pan Grześ dalej rządzi
koniec maja odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Lotniw Świebodzicach.
PNaodczego
zebraniu ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna sprawozdały

4 letnią kadencję.
Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium na wniosek Komisji
Rewizyjnej, po czym wybrano nowe kierownictwo TLŚ-u, na kolejne 4 lata.
Jeśli chodzi o prezesa - niespodzianek nie było. Oto skład nowych
władz:
Prezes - Grzegorz Glegoła
V-ce Prezes - Zbigniew Janoś
V-ce Prezes - Zbigniew Listwan
Skarbnik - Fabrizio Bosetti
Sekretarz - Jacek Nacewicz
Przew. KR- Roman Dopierała
Z-ca KR - Sławomir Ignatowicz
Sekretarz - Adam Nowicki
Podczas zebrania podjęto także liczne uchwały i sympatyczne
decyzje - np. o przyznaniu honorowego członkostwo TLS Burmistrzowi Świebodzic Bogdanowi Kożuchowiczowi oraz o nawiązaniu kontaktów partnerskich z Aeroklubem Pavullo we Włoszech.
Życzymy nowemu zarządowi owocnych rządów - ku chwale TŁŚ
i Świebodzic.

YUKI
Niestety, jej wiek przekreśla
jakiekolwiek szanse na
adopcję. Sunia bardzo
przeżywa pobyt
w schronisku.
 BEZET - młody, średniej
wielkości pies. Jak na swój
wiek jest bardzo spokojny,
zadowoli się nawet krótkimi
spacerami wokół osiedla,
zachowuje czystość, nie
ciągnie na smyczy, akceptuje

R E K LA M U J S I Ę !
BEZET

W G a ze c i e Ś w i e b o d z i c k i e j

tel. 660 157 518
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Dziesięć lat czekaliśmy na ten awans

W

rozegranym w sobotę, 28 maja, meczu 28. kolejki spotkań o mistrzostwo
Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice
pokonał w meczu wyjazdowym
drużynę Karoliny Jaworzyna
Śląska aż 4:0 (1:0). Bramki
w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Mariusz Błaszczak, Dominik Janik, Wojciech Błażyński oraz Kacper
Niemczyk. Tym spotkaniem
nasz zespół przypieczętował
awans do IV Ligi Dolnośląskiej.
Czas na mistrzowską fetę
przyszedł jednak po meczu
z LKS Bystrzyca Górna, który
rozegrany został w sobotę,
4 czerwca, w ramach 29. kolejki.
Piłkarze Victorii pokonali gości
2:1 (1:0). Bramki w tym meczu
zdobyli: 44 min. Kamil Sadowski, 58 min. Marcin Kokoszka - rzut wolny. To zwy-

cięstwo pozwoliło naszemu
zespołowi zrównać się punktami
z liderem tabeli tej klasy rozgrywkowej drużyną Unii Bardo,
która przegrała na własnym
boisku z zespołem Nysy Kłodzko 1:2. O pierwszym miejscu
w tabeli rozstrzygnie ostatnia
kolejka spotkań. Zespół z Barda
wyjedzie na mecz do walczącej
o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej Polonii Bystrzyca
Kłodzka, natomiast nasza druży-

W

dla podopiecznych trenera
Krzysztofa Króla zdobył Dawid Ślęzak. Drużyna trenera
Krzysztofa Króla w tabeli tej
klasy rozgrywkowej zajęła
w sezonie 2015/2016 czwarte
miejsce.

Wygrana rezerw
klasy B seniorów zespół rezerw MKS Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę Grodno Zagórze
Śląskie aż 6:3 (1:1). W następnej kolejce nasz zespół zagra

na zagra w Goli Świdnickiej.
Spotkanie zostanie rozegrane
w piątek 10.06.2016 r. o godzinie 18:00.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Drąg Ł.,
Błaszczak, Niemczyk, Sadowski, Słapek, Błażyński, Kokoszka, Drąg K., Bałut, Janik.
Na zmiany wchodzili: Zyl,
Borgoń, Borowiec, Gawlik.
I

MKS Victoria Świebodzice - LKS Bystrzyca Górna 2:1 (1:0)
Unia Bardo - Nysa Kłodzko 1:2
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Iskra Jaszkowa Dolna 2:3
Unia Złoty Stok - Gola Świdnicka 4:1
Skalnik Czarny Bór - Polonia Stal II Świdnica 5:1
Sudety Dziećmorowice - Polonia Bystrzyca Kłodzka 1:0
Zdrój Jedlina Zdrój - Grom Witków 5:1
Victoria Tuszyn - Karolina Jaworzyna Śląska 1:2

Skład MKS Victorii Świebodzice: Zieliński, Turlejski,
Szczepański J., Lichota, Bolek, Witkowski, Kamiński, Ołdak,
Kordula, Migoń, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Szafraniec, Gwóźdź.
WYNIKI X KOLEJKI W LIDZE TRAMPKARZY
MKS Victoria Świebodzice - Górnik Wałbrzych 2:2
MKS Polonia Stal Świdnica - Bielawianka Bielawa 3:1
Zamek Gorzanów - MKS Nysa Kłodzko - przełożony na
8.06.2016 r.tj. środa.

rozegranym w niedzielę,
5 czerwca, meczu IX
W
kolejki spotkań o mistrzostwo

Gazeta Świebodzicka
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29. KOLEJKA W L. OKRĘGOWEJ SENIORÓW

Trampkarze na remis
rozegranym w sobotę,
4 czerwca, meczu ostatniej kolejki sezonu 2015/2016
w Lidze Trampkarzy zespół
MKS Victorii Świebodzice zremisował na własnym boisku
z drużyną Górnika Wałbrzych
2:2. Bramki w tym spotkaniu

w IV lidze!
sport

piątek, 10 VI 2016

na własnym boisku z liderem
tabeli tej klasy rozgrywkowej,
drużyną rezerw MKS Szczawno Zdrój. Spotkanie zostanie
rozegrane w niedzielę 12
czerwca 2016 r. o godzinie
11:00 na stadionie im. Ludwika Paluszaka w Świebodzicach.

WYNIKI 9. KOLEJKI W KLASIE B SENIORÓW
Grodno Zagórze Śląskie - MKS Victoria II Świebodzice 3:6
(1:1)
Unia Bogaczowice - Zagłębie Wałbrzych 3:1
MKS Szczawno Zdrój II - Podgórze Wałbrzych 7:2

Reklamuj się w naszej Gazecie!

Mamy
M

amy pierwszych mistrzów Polski w taekwondo. Podczas ostatnich Otwartych Mistrzostw
Polski w Głogówku (16 kwietnia
2016 r.) zawodnicy KS Taekwondo ITF wywalczyli aż 14
medali, w tym 5 złotych krążków. Dziękuje-my wszystkim
zawodnikom za ich waleczność
oraz rodzicom za ich pomoc.
Sukces zawodników jest tym
większy, ponieważ KS Taekwondo ITF, działający w naszym
mieście na obiektach Liceum
Ogólnokształcącego, powstał
dopiero w październiku 2015 r.
Obecnie klub działa pilotażowo, trenuje około 20 osób. Treningi - ogólnorozwojowe, kładące nacisk na samodyscyplinę,
walkę ze słabościami, a także
prawidłowy rozwój fizyczny,

Polski
odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny, i jak się
okazuje, przynosi to wyśmienite
rezultaty.
Zawodnicy KS Taekwondo
ITF zajęli następujące miejsca:
G Pascal Król
- 3. miejsce w układach
formalnych
G Alicja Biały
- 2. miejsce w walkach soft,
2. miejsce w walkach hogo
oraz
3. miejsce w technikach
specjalnych
G Rafał Sołek
- 1. miejsce w układach
formalnych oraz 1. miejsce
w walkach light contact
G Krystian
Wieszczeciński
- 1. miejsce w walkach light
contakt,

2. miejsce w układach
formalnych oraz
3. miejsce w technikach
specjalnych
G Adrian Kirklo
- 1. miejsce w walkach soft
oraz
1. miejsce w walkach hogo
G Amelia Kuszkiewicz
- 1. miejsce w walkach soft
G Daniel Sołek
- 2. miejsce w walkach soft
G Wiktoria Niemczuk
- 2. miejsce w walkach soft.
Sukces podczas pierwszych
dużych zawodów zaowocował
kolejnymi pomysłami. Prowa-

dzący klub Leszek Sołek - były
komandos, mistrz aikido, instruktor i sędzia taek-wondo ITF,
ma już pomysł na zachęcenie
kolejnych świebodziczan do
uprawiania sportów walki. Klub
chce rozszerzyć swoją działalność o zajęcia z samoobrony.
Instruk-torami są trzej mistrzowie świata - Sebastian Michalak, Kamil Płusa oraz Piotr Burakowski.
W dniach 1-3 lipca 14. zawodników klubu weźmie udział
w Mistrzostwach Europy Taekwon-do ITF organizowanych
w Strzegomiu.

ogłoszenia/komunikaty
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Nazwa nieruchomości

Numer działki

Lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy ul. marszałka
Józefa Piłsudskiego 3

431/36

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Położenie/obręb

Śródmieście 3

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2015 r., poz. 199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XX/145/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, obręb Pełcznica 2
w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, w terminie do dnia 04.07.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym zameldowaniem
na terenie Gminy Świebodzice i prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Świebodzice
- branża przemysłowa, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice:
Adres lokalu

Pow. użytkowa

Świebodzice
ul. Strzegomska 36

95,84 m2 w tym:

2. Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe.
I piętro. 35 m kw. cena 75 tys.
3. Sprzedam Osiedle Sudeckie.
3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna nowe PCV.
Podłogi panele. 44 m kw.
cena 117 tys.
4. SUPER CENA. Świebodzice.
3 pokojowe po remoncie.
2 balkony. Duża łazienka.
I piętro. 80 m kw. cena 189 tys.
5. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
do remontu na parterze.
Cena do negocjacji. 44 m kw.
cena 109 tys.
6. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie
na III piętrze.
Szafa w zabudowie
w cenie mieszkania.
44 m kw. cena 135 tys.
7. Sprzedam Okolice Osiedla
Sudeckiego. 2 pokojowe
na II piętrze po remoncie.
Dodatkowo płatne
wyposażenie mieszkania.
Duży balkon.
Ogrzewanie gazowe.
51 m kw. cena 165 tys.

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium
8.600,00 zł

75,41 m2 - sale sprzedaży 12,70 zł + 23%VAT
20,43 m2 - piwnice w lokalu 2,00zł + 23%VAT
(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową: branża przemysłowa)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 29.06.2016 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Powyższy lokal można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po
wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 8.600,00 zł (słownie: osiem
tysięcy sześćset złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem
przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00 - na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
8. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od
zakończenia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
9. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
10. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
11. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
13. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-41.

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.
1. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
na IV piętrze. Do kapitalnego
remontu. 115 tys.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 10.06.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

piątek, 10 VI 2016

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

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

9. Świebodzice. Okolice
Warszawianki. 2 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze.
Ogrzewanie gazowe.
57 m kw. cena 115 tys.

15. Sprzedam. Centrum.
Kawalerka po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową
kuchenną. 22M2 cena 65tys.

10. 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.
11. 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.

16. Sprzedam Dom
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie.
Duża działka stan
deweloperski. 131 m kw.
cena 480 tys.
17. Wałbrzych. Stary Zdrój
- zielona okolica. 2 pokojowe
na I piętrze dodatkowo
mansarda. Do mieszkania
przynależy duży ogródek
rekreacyjny. 57 m kw.
cena 119 tys.
18. Wałbrzych. Podzamcze.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Okna
nowe PCV. 51 m kw. cena 99
tys.

12. 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.

19. Wałbrzych. Biały Kamień.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 55 m kw.
cena 115 tys.

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

20. Świdnica. Okolice Rynku.
Sprzedam przestronne
mieszkanie w kamienicy
na II piętrze. Ogrzewanie
co gazowe. 112 m kw.
cena 219 tys.

SPRZEDAM MIESZKANIE
Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11 (naprzeciwko poczty). Obręb Śródmieście 3.
Mieszkanie usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem z przeznaczeniem na: kancelarię, gabinet,
biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28m, kuchnia 13,25m toaleta 5,86m) oraz 2 piwnic o powierzchni:
9,48 m2 oraz 24,88 m2. Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną
i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno. Każde z nich posiada wejście z korytarza
obiektu (w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe. Więcej informacji: 697 299 227.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe, dwupokojowe, I p., na Osiedlu Piastowskim,

Tel. 500 526 400

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

Ś.P. Teresę Organ
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

Ś.P. Teresę Michałowską
- Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Marii Hołub,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Heleny Murawińskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

