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dbają o kondycję
i piękną sylwetkę.

Przyjdź w sobotę, 2 kwietnia, do ratusza, dowiesz się wszystkiego o Programie...

O

d godziny 10:00 do 15:00 w Urzędzie Miejskim (Rynek 1), w sali narad na I piętrze czekać
będą pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej,
które udzielą wszelkich istotnych informacji na
temat programu i warunków korzystania z niego. Panie
pomogą także wypełnić wniosek.
Na stronie internetowej OPS www.ops.swiebodzice.pl
została także uruchomiona specjalna zakładka 500+,
w której znajdą Państwo druk formularza wniosku
w wersji elektronicznej oraz akty prawne, dotyczące programu. Informacji można także zasięgnąć telefonicznie,
pod nr telefonu: 74 666 99 27, w Dziale Świadczeń
Rodzinnych.

12

Szacuje się, że w Świebodzicach do wypłaty będzie
około 2500 świadczeń miesięcznie.
Wypłaty, zgodnie z ustawą, będą realizowane do
3 miesięcy od momentu złożenia wniosku - czyli rodziny
dostaną pieniądze najpóźniej w czerwcu, ale z wyrównaniem od kwietnia. Będą przelewane bezpośrednio na

Świąteczne wydarzenia

wskazane konto lub wypłacane w kasie OPS, według
dyspozycji wnioskodawców.
Rządowy program Rodzina 500 + zakłada długofalowe wsparcie finansowe rodzin w postaci nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków.
Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1200,00 zł.
I

To już
przedostatnia
praca nagrodzona
w konkursie
na opowiadanie fantasy.

Wieści
13-14
sportowe - w naszym mieście
powstaje szkółka
siatkarska.

Śniadania wielkanocne,
wręczenie nagród dla autorów
najładniejszych kartek i ozdób
wielkanocnych, spotkanie
z Zajączkiem i wiele innych,
okołoświątecznych wydarzeń
odnotowała i zrelacjonowała
nasza gazeta.
Zapraszamy do lektury.

Cmentarny komis samochodowy?

T

ak się już potocznie mówi o autach, zaparkowanych w zatoczce parkingowej przy cmentarzu
na ul. Wałbrzyskiej. Kilka samochodów wystawionych do sprzedaży pojawia się i znika
- po interwencjach Straży Miejskiej przez chwilę jest spokój, po czym samochody znów wracają
na swoje miejsce. Sprawie przygląda się już Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej, ale prawda jest taka, że właściciele pojazdów nie łamią prawa. Tu można mówić
chyba bardziej o zwykłej przyzwoitości...
Więcej str. 4

Odpowiedz na pytanie i

WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ
na Świebodzice Rock Fest!
To już za dwa tygodnie,
mega wydarzenie muzyczne.
Na jednej scenie zagrają takie
zespoły, jak Lao Che, Lipali,
Organek, Kruk i KULT.
Mamy dla naszych Czytelników
dwie wejściówki!
Wystarczy odpowiedzieć
na proste pytanie:
Jakie zespoły zagrały
w Świebodzicach podczas
dotychczasowych edycji Rock
Fest (wymień co najmniej pięć).
Czekamy na Wasze telefony
w piątek, 1 kwietnia,
od godz. 9:00 do 9:30.
Zadzwoń: 660 157 518.
Więcej o koncertach na str. 11.
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Przedszkolaki zrobiły piękne
palmy
oświata

Spotkanie z człowiekiem
z pasją
piątek, 1 IV 2016

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

FOT. SP 3

T

czniowie klas VISszkoły
Podstawowej nr 3 gościli
U
w Społecznym Gimnazjum Aka-

demickim, gdzie poznali niezwykłego człowieka z pasją - himalaistę Piotra Snopczyńskiego. Góry stanowią istotę życia
pana Piotra. Ten niezwykle aktywny człowiek uważa, że póki
żyje, musi szukać czegoś nowego, poznawać innych ludzi
i świat. Robi to konsekwentnie
od lat, choć sprawdzał się nie
tylko jako himalaista i ratownik

górski, ale także jako nauczyciel,
ciężarowiec, narciarz, judoka,
szkoleniowiec oddziałów specjalnych, niosący pomoc i ratunek w czasie najpoważniejszych
powodzi, specjalista od robót
wysokościowych. Spotkanie
z tak niezwykłą osobą było niesamowitym doświadczeniem,
motywacją do życia według
marzeń. Pan Piotr jest dowodem
na to, że trzeba marzyć, bo
marzenia się spełniają.
I

Sukces w Czwórce

radycją Publicznego Przedszkola nr 2 jest wprowadzanie
dzieci w nastrój oczekiwania na święta Wielkiej Nocy. Nasze
przygotowania zaczynają się od konkursów i przeglądów na
świąteczna ozdobę i kartkę. Kolejnym etapem są piękne kolorowe
palmy, które wykonują wszystkie grupy przedszkolne. Wśród nich
są tradycyjne, przybrane kwiatami z bibuły oraz oryginalne - ozdobione kwiatami z kolorowego papieru, pomalowanymi wydmuszkami.
Palmy te starszaki zanoszą do pobliskich kościołów - Św. Brata
Alberta Chmielowskiego i Św. Franciszka z Asyżu, gdzie poświęcone były ozdobą głównego ołtarza podczas Świąt Wielkanocnych.

O środowisko trzeba dbać

irma CAST rozstrzygnęła konkurs plastyczny pt. „Ochrona Środowiska”, któF
ry został zorganizowany dla uczniów

Dzieci poradziły sobie z tymi kwestiami
znakomicie.
Komisja miała trudny wybór, ostatecznie
wybrano trzy najlepsze prace. Ich autorami
są:
I miejsce - nagroda tablet KIANO SLIMTAB 8 - Oliwia Szatkowska
II miejsce - nagroda smartfon PHILIPS
S309 - Rafał Zima
III miejsce - nagroda aparat cyfrowy
NIKON Coolpix L31 - Katarzyna Pietroń.
Gratulujemy.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.

Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Zadaniem uczestników
konkursu było przedstawienie problematyki ochrony środowiska w formie plastycznej - dowolną techniką.
Poprzez pracę plastyczną należało
spróbować odpowiedzieć na pytanie,
w jaki sposób możemy wpłynąć na otoczenie, by było w nim jak najmniej zanieczyszczeń oraz jak możemy zapobiegać
i przeciwdziałać skutkom nadmiernej
eksploatacji surowców naturalnych.

Happening pierwszego dnia wiosny

ełną parą ruszyła realizacja projektu „Czas na zdrowie” w PubliczP
nym Zespole Szkół Podstawowo-

Zajączek w Niezapominajce
Priscila Da Silva Dąbrowiecka z klasy I „a” zdobyła I
miejsce w powiatowym konkursie plastycznym pt: „Zasady
bezpieczeństwa Kubusia Puchatka”. Gratulujemy
uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

Pisz do nas!

Czekamy na ważne i ciekawe informacje.
e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.
21 marca byliśmy tego świadkami
i uczestnikami. Każda klasa miała
przygotować jeden punkt programu
happeningu na powitanie wiosny.
Klasy czwarte zajęły się tematem
zdrowego trybu życia, klasy piąte
- zdrowym odżywianiem, a klasy
szóste - rolnictwem ekologicznym.
Powstały piękne plakaty, pouczające
prezentacje, ciekawe i zabawne scenki
teatralne. Nikt nie próżnował, a efekty pracy mogliśmy podziwiać wszyscy. GRATULUJEMY POMYSŁÓW! Przed nami kolejne etapy
projektu, o przebiegu których stopniowo będziemy Państwa informować.
I

Publicznym Przedszkolu nr 3 dzieci bardzo
starannie przygotowały się do Świąt WielW
kanocnych. Były kolorowe stoły wielkanocne, na

których nie zabrakło pisanek, zajączków, wielkanocnych baranków i oczywiście zielonej rzeżuchy.
23 marca dzieci od rana czekały na Zajączka .
Podczas uroczystości starszaki z grupy „Biedronki”
przedstawiły pozostałym przedszkolakom „Wielkanocną bajeczkę”. Następnie wspólnie z Zajączkiem dzieci brały brały udział w konkursach, zabawach przy muzyce. Ozdabiały koszyczek wielkanocny, a panie brały udział w konkurencji sprawnościowej „Podrzucamy jajka”. Nie zabrakło także życzeń
wielkanocnych dla dzieci, personelu od p. dyrektor.
Na koniec Zajączek zaprosił dzieci do szukania
„zajączkowych upominków”.
Cieszymy się Zajączku, że o nas nie zapomniałeś!

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

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Dom Złotego Wieku
wieści z sesji
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w partnerstwie publiczno-prywatnym
B

ez wątpienia jedną
z ważniejszych uchwał
XVIII sesji Rady Miasta w dniu 30 marca
2016 r. było wyrażenie zgody na
przystąpienie do realizacji
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia
pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach
z przeznaczeniem na Dom
Złotego Wieku”.

Wprawdzie nie odbyła się
żadna dyskusja nad uchwałą,
jednak wynik głosowania - 17
głosów za, przy tylko 3 wstrzymujących świadczy że radni
z przychylnością patrzą na tego
typu formułę. Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz częściej stosowany przez samorządy
i instytucje instrument prawny,
dający możliwość realizacji
zadań publicznych.
Gmina Świebodzice od wielu
lat szuka sposobu na realizację

potężnego zadania, jakim jest
adaptacja dawnego internatu
przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom
Złotego Wieku - placówkę, która
zajmie się kompleksową opieką
nad osobami starszymi i samotnymi. Inwestycja wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych, których samorząd nie
jest w stanie ponieść. Próby
sprzedaży obiektu, jak dotąd,
także się nie powiodły, stąd
pomysł, by zwrócić się w stronę
ppp.

Uchwała, wyrażająca zgodę
na przystąpienie do tego typu
partnerstwa, daje możliwość
uruchomienia pełnej procedury
i poszukiwania partnera prywatnego, który zrealizuje inwestycję.
O szansach i ewentualnym
ryzyku, jakie niesie ze sobą ppp,
porozmawiamy z Burmistrzem
Miasta Bogdanem Kożuchowiczem - rozmowa w następnym
numerze Gazety Świebodzickiej.

Ministerstwo Rozwoju wspiera ppp
Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp)
jest jedną z możliwości realizacji zadań
publicznych. Podstawą ppp jest podział zadań
między sektorem prywatnym i publicznym
oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności,
tak, by wspólne przedsięwzięcie zrealizować
efektywnie i z korzyścią dla społeczeństwa.
Wykonanie przez partnera prywatnego takich
zadań wiąże się z budową lub remontem
niezbędnej infrastruktury, a następnie jej
utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu
ppp należy traktować jako z jednej strony
narzędzie wspomagające rozwój
infrastruktury, z drugiej natomiast, jako
sposób dostarczania obywatelom określonych
usług.
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem ppp
jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta
na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem

prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie
publiczno-prywatnym partner prywatny
zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia
za wynagrodzeniem oraz do poniesienia
w całości albo w części wydatków na jego
realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się
natomiast do współdziałania w osiągnięciu
celu tego przedsięwzięcia.
PPP jest otwarte na wszelkie dziedziny
i rodzaje usług, które zgodnie z obowiązującym
prawem powinny być świadczone przez sektor
publiczny. Partnerstwo publiczno-prywatne
to dla Polski szansa na realizację istotnych
projektów w takich obszarach jak edukacja,
ochrona zdrowia czy infrastruktura, a zarazem
wyzwanie dla administracji publicznej
i przedsiębiorców. Obok korzyści związanych
z pozyskaniem finansowania przez partnera
publicznego, ppp ma znaczenie dla jakości
świadczonych społeczeństwu usług i poprawy
standardu dostępnej infrastruktury.
Minister Rozwoju wspiera wykorzystanie ppp
poprzez powołaną w styczniu 2011 r.

KRÓTKO...

Plany zagospodarowania
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto trzy
uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dotyczą one rejonów ul. Jasnej, Długiej i Jeleniogórskiej.
O zmianę planów wnioskowały osoby prywatne.

Zmiany w składzie Rady
Społecznej ośrodka
Violetta Chorąży, radna powiatowa,
dołączyła do składu Rady Społecznej
Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Zastąpiła
odwołanego Andrzeja Chuchro,
przedstawiciela Wojewody
Dolnośląskiego.

Aport do ZWiK
Na mocy uchwały o celowości wniesienia aportu
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ZWIK otrzymał
kolejne trzy odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
wykonanej przez gminę na terenie miasta.
Chodzi o odcinki wykonane w ramach zadania
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową pasa drogowego
wraz z infrastrukturą
techniczną ulicy
Królowej Elżbiety
w Świebodzicach
- etap I”.
Wartość wniesionego
aportu to ponad
300 tys. zł.


Platformę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Porozumienie w sprawie Platformy
współpracy w zakresie ppp podpisali
ministrowie, prezesi urzędów centralnych,
prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie
i wójtowie, przewodniczący organizacji
samorządowych i Banku Gospodarstwa
Krajowego (28 podmiotów publicznych).
Od tego czasu do Platformy PPP dołączyły
kolejne miasta i gminy, marszałkowie
województw, spółki publiczne, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, agencje
rozwoju regionalnego, publiczne placówki
medyczne i uczelnie wyższe. Członkiem
Platformy PPP może być każdy podmiot
publiczny, który zadeklaruje chęć przyłączenia
się, poprzez wypełnienie stosownej deklaracji
dostępnej na stronie internetowej ppp.
Główne cele działalności Platformy PPP to
skuteczna realizacja projektów realizowanych
w oparciu o formułę ppp dzięki wymianie
wiedzy, dobrych praktyk oraz wypracowaniu
i upowszechnianiu wzorcowej dokumentacji.

Cele te realizowane są w głównej mierze
przez udzielanie wsparcia przygotowania
projektów, które przewidziane są do realizacji
w formule ppp. Na bazie wspieranych
projektów powstają raporty i dokumenty
dotyczące różnych sektorów (np. drogi,
zdrowie, gospodarka odpadami, efektywność
energetyczna). Mogą być one wykorzystywane
przez inne podmioty publiczne realizujące
lub planujące podobne zadania inwestycyjne
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce. Platforma PPP uwzględnia w swoich
pracach również projekty hybrydowe
- czyli takie, które łączą partnerstwo
publiczno-prywatne i dofinansowanie
ze środków unijnych.
Przygotowanie projektów hybrydowych
wymaga szczególnego podejścia,
dlatego przygotowaliśmy wytyczne dotyczące
analiz finansowych dla tego typu projektów.

Zmiany w budżecie

P

Źródło: www.mr.gov.pl

odczas XVIII sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach
podjęto aż 12 uchwał. Jedną
z nich było wprowadzenie zmian
do budżetu na rok 2016 - takie
zmiany wprowadzane są na bieżąco, w związku np. z pojawieniem się dotacji, dodatkowych
wpływów, koniecznością przesunięć, itp.
W uchwale zwiększono plan
dochodów o kwotę 1.230.596 zł.
Tak duża suma to efekt m. in.
otrzymania dotacji z budżetu pań-

stwa w wysokości 826.110 zł na
realizację zadań własnych gminy
z zakresu wychowania przedszkolnego.
400 tys. zł to z kolei dotacja celowa w ramach programów
z udziałem środków unijnych
- w tym przypadku jest to końcowe rozliczenie inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Chodzi o budowę kanalizacji m. in. na ul. Łącz-

nej, Ofiar Oświęcimskich, Jeleniogórskiej.
Plan wydatków został z kolei
zwiększony o 780.464 zł, pojawiło się także nowe zadanie
- budowa ścieżek rowerowych
i nowego oświetlenia w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Projekt jest w fazie opracowywania koncepcji, wstępnie
przeznaczono na niego 60.000
zł. W przyszłości gmina będzie
składać wniosek o dofinansowanie.

O kwotę ponad 72 tys. zł zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, pozostałe zmiany to
przesunięcia między działami na
wnioski kierowników jednostek.
W związku z rozliczeniem budżetu za rok 2015 koniecznym
było zmniejszenie planowanych
wolnych środków o kwotę 450.
132 zł, które na dzień 31 grudnia
2015 roku wyniosły 1.599,400 zł.


prowadzono zmiany do
uchwały w sprawie przyW
jęcia do realizacji Planu Gos-

Na etapie oceny wniosku przez
instytucje pośredniczące, weryfikowana będzie zgodność projektu
z harmonogramem rzeczowofinansowym PGN.
A interesariuszem planu jest nie
tylko gmina, ale także podległe jej
podmioty, ponadto spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe czy
prywatni właściciele indywidualnej zabudowy mieszkalnej.
W dodatku w ostatnich trzech
miesiącach gmina, ale także
inne podmioty z terenu gminy,
zgłosiły nowe projekty do realizacji w ramach działań nisko-

emisyjnych i termomodernizacyjnych.
Posiadanie wpisu do PGN warunkuje uzyskanie wsparcia dla

szeregu inwestycji planowanych
do realizacji.

Zmiany w PGN
podarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 z perspektywą do
20130 r. dla Gminy Świebodzice,
w uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
W związku z nowymi zasadami
dofinansowania projektów ze środków europejskich, nowe projekty
nie ujęte w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej nie będą mogły
uzyskać dofinansowania z Unii
Europejskiej.



Nie łamią prawa, ale gdzie
przyzwoitość?
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„Cmentarny komis”
denerwuje mieszkańców,
mających kłopot
z zaparkowaniem auta
pod nekropolią
na Wałbrzyskiej

T

emat nabrzmiewa, ostra
dyskusja toczy się na
internetowych forach,
radni biorą problem pod
lupę. O co chodzi? O zaparkowane w różnych częściach miasta samochody, przeznaczone do
sprzedaży. Blokują miejsca parkingowe, jednak ich właściciele
nie łamią prawa. Bo zaparkować
auto w wyznaczonym miejscu
może każdy.

Najbardziej newralgicznym
miejscem okazała się zatoczka
przy cmentarzu na ul. Wałbrzyskiej. Tam systematycznie pojawia się kilka samochodów z wywieszką „na sprzedaż”. Auta
zabierają miejsca postojowe
tym, którzy przyjechali odwiedzić cmentarz.
- Nie miałem gdzie zaparkować i wysadzić mamy, która szła
odwiedzić grób, w zatoczce stały
cztery samochody wystawione
do sprzedaży! Co to jest, komis
samochody? - denerwuje się pan
Tomasz, który napisał do naszej
redakcji z prośbą o zajęcie się
tematem.
Sprawa jest dobrze znana strażnikom miejskim, którzy już kilkakrotnie rozmawiali z właści-

cielami pojazdów na temat parkowania. Prawda jest jednak
taka, że nie łamią oni prawa
- parkowanie nie jest określone
ramami czasowymi, jest bezpłatne i dostępne dla każdego. Mandatu zatem nikt wystawić nie
może. Można tylko prosić, apelować.
- Jedynym rozwiązaniem jest
wprowadzenie ograniczeń czasowych parkowania, jednak na
to musi wyrazić zgodę administrator drogi - mówi Łukasz Gil,
Komendant SM. A droga jest
wojewódzka, nie gminna, w tym
cały szkopuł. Gdyby była lokalna, znaki już dawno by się pojawiły. A podobno drogi wojewódzkie nie chcą się zgodzić na
ograniczenia czasowe.

Inna sprawa, że takich zatoczek w mieście jest wiele - czy
zatem na każdej wprowadzać
ograniczenia czasowe? Parkingów nie przybywa, a samochodów owszem, jest coraz więcej.
Kolejne dwa duże auta stały
przez pewien czas w zatoczce
parkingowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Dwa potężne
SUV-y zabierały sporo miejsca,
co z kolei mogło utrudniać
życie rodzicom, przywożącym
czy odwożącym dzieci ze szkoły. Ale auta też już zniknęły
- pewnie się sprzedały. Czy
pojawią się następne? - Jeśli
tak, to w świetle przepisów nie
będzie się można do tego
„przyczepić”.

Swego czasu podobny problem istniał na Osiedlu Piastowskim.
- Mieliśmy taką nabrzmiałą
sytuację na Chrobrego 6, tam
stało nawet i kilka takich aut, ale
ostatecznie właściciel tych pojazdów przeniósł się w inne
miejsce - mówi Zbigniew Wółkiewicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. - Teraz też się pojawiają - jedno, dwa
auta w różnych częściach osiedla, ale nie mam sygnałów, żeby
było to uciążliwe dla mieszkańców.
Po ostatniej interwencji Straży
Miejskiej auta ponownie zniknęły spod cmentarza. Na jak
długo? To się okaże. Ich właściciele dobrze wiedzą, że prawa

nie łamią - co najwyżej dobre
zasady współżycia obywatelskiego i zwykłej przyzwoitości.
Co ciekawe - jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, właściciele
to pracownicy służb, które na co
dzień zajmują się egzekwowaniem przestrzegania prawa...
Tematem zajmuje się właśnie
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.
- Chcemy spróbować znaleźć
jakieś rozwiązanie, temat jest
bulwersujący - przyznaje Jarosław Dąbrowski, przewodniczący komisji.
Czy radnym uda się problem
zlikwidować? Do tematu wrócimy w następnym wydaniu GŚ.
I

Śląsk” jest właśnie dla Ciebie.
„Aktywny Dolny Śląsk” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakłada przekazanie 600
tys. zł do dyspozycji organizacji
pozarządowych na realizację
wydarzeń sportowych, turystycznych i sportowo-turystycznych. Zasada jest prosta - mieszkańcy z obszaru całego Dolnego

Śląska zgłaszają swoje propozycje na ciekawe przedsięwzięcia
rekreacyjne, po czym organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert aplikują
o jego realizację.
Budżet realizowany będzie
w całym województwie dolnośląskim, w podziale na pięć
okręgów: Jeleniogórski, Wałbrzyski, Legnicki, Wrocławski

oraz Miasto Wrocław. Każdy
z okręgów będzie dysponował
kwotą 120 tysięcy złotych.
Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego
pomysłu przekona min. 50 osób,
a zagłosować będą mogli już 16latkowie. Szacunkowa kwota na
jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może

przekraczać 40 tys. zł. Każdy
z subregionów w efekcie wyłoni
„własne” zwycięskie projekty.
Szczegóły dotyczące projektu
oraz platforma do zgłaszania

pomysłów dostępne są pod adresem:
http://aktywny.dolnyslask.pl/

Aktywny Dolny Śląsk - zgłoś zwój pomysł

M

asz pomysł na ciekawe
przedsięwzięcie sportowe lub turystyczne, jesteś organizatorem lokalnej imprezy rekreacyjnej, której chciałbyś nadać rangę wojewódzką,
a może działasz w obszarze
sportu oraz turystyki i widzisz
potencjał na ożywienie tej płaszczyzny życia społecznego? Jeśli
tak, program „Aktywny Dolny
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Bezpiecznie szukaj pracy za granicą
iele osób decyduje się na
podjęcie pracy poza graniW
cami kraju. Na rynku nie brakuje

ofert wyjazdów do Niemiec,
Wielkiej Brytanii. Szukamy lepszych warunków finansowych,
ale chcielibyśmy znaleźć odpowiednią, a przede wszystkimi
uczciwą ofertę.

Jak taką znaleźć? Jak nie dać
się naciągnąć? Odpowiedzi na te
pytania spróbują dać pracownicy
Europejskich Służb Zatrudnienia
EURES podczas spotkania
w Świebodzicach.
Wydział Promocji Urzędu
Miasta oraz świebodzicka Filia
Powiatowego Urzędu Pracy za-

praszają na kolejne już warsztaty
z cyklu „Bezpieczne poszukiwanie pracy za granicą”. Odbędą
się one 14 kwietnia (czwartek),
w Miejskim Domu Kultury przy
ul. Wolności 13.
Początek spotkania - godz.
10:00. Serdecznie zapraszamy.
I

Giełda szans
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

koło 600 gimnazjalistów ze Świebodzic,
Wałbrzycha i Mokrzeszowa odwiedziło IV
Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery
w Świebodzicach. Edukacyjna
giełda odbyła się w czwartek, 17
marca, w Miejskim Domu Kultury.
Zainteresowanie tym wydarzeniem wśród zarówno uczniów, jak i szkół wyższych, z roku na rok jest coraz większe,
o czym świadczy rekordowa
liczba podmiotów, prezentujących swoją ofertę edukacyjną
i doradczą - było ich aż 27. Po
raz pierwszy gościliśmy szkołę
wyższą z sąsiedniego województwa - Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Nysie.
Tłumnie stawiły się uczelnie
z naszego województwa, na czele z Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Ekonomicznym;
swoją ofertę zaprezentowały
także służby mundurowe: Policja czy Wojewódzka Komenda
Uzupełnień.
- Tak liczna państwa obecność
pokazuje, że tego typu targi są

wieści z miasta

potrzebne, a tym bardziej cieszy
mnie widok tak wielu placówek
wyższych, kształcących przyszłych specjalistów. Sygnały,
jakie docierają chociażby z lokalnego rynku, od naszych
przedsiębiorców jednoznacznie
wskazują, że potrzebni są ludzie
z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, ekonomiści.
Jest więc szansa, że młodzież
znajdzie tu swój przyszły kierunek kształcenia, czego wszystkim życzę - podkreślał podczas
otwarcia gospodarz i współorganizator targów, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, dziękując za współpracę Powiatowemu
Urzędowi Pracy Filii w Świebodzicach, który jest partnerem
tego przedsięwzięcia.
W otwarciu IV Świebodzickich Targów wzięli udział także: Teresa Stoszek, Zastępca
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Joanna
Dulowska, Kierownik Filii
w Świebodzicach, radni miejscy: Zbigniew Opaliński - będący także członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, Zofia
Marek oraz Marek Jakubina.

- Jestem przekonany, że taki wybór ofert pomoże w podjęciu
decyzji o dalszej edukacji -mówił podczas otwarcia burmistrz
Bogdan Kożuchowicz
Młodzież ze wszystkich świebodzickich gimnazjów, a także
uczniowie Gimnazjum nr 2 i 7
w Wałbrzychu oraz Zespołu
Szkół w Mokrzeszowie oblegała przez kilka godzin stoiska placówek, sporym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dziewcząt cieszyła się oferta Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, oferującej np. kierunek

związany z szeroko rozumianą
kosmetologią, zabiegami wellness, itp. Młodzi ludzi dopytywali także o warunki pracy
w policji, o programy stypendialne, praktyki, itp.
W trakcie trwania targów doradcy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wałbrzychu i Świebodzicach prowadzili
warsztaty i porady dotyczące

VI Festiwal Sztuki
i Rzemiosła Targira-art
Nie zabrakło naszych lokalnych placówek - m. in. Zespołu Szkół
im. Prosińskiego

J

ak juz informowaliśmy, tegoroczna
edycja - VI - Festiwalu Sztuki v Rzemiosła Targira-art odbędzie się
w dniach 17-19 czerwca 2016 roku w Świebodzicach. Imprezę wspiera finansowo
Gmina Świebodzice patronem medialnym
jest Gazeta Świebodzicka.
Organizatorzy szykują wiele atrakcji,
będzie można m. in. zapoznać się z twórczością jednego z najlepszych polskich
kowali artystycznych, posłuchać wykładu
o dolnośląskich ametystach oraz zwiedzić
dwie bardzo ciekawe wystawy, które są specjalnie przygotowane na VI Targirę-art.
2016.
Kowalstwo okresu art déco i współczesne - to tytuł wykładu Ryszarda Mazura,
który będzie jednocześnie myślą przewodnią tegorocznej edycji Festiwalu. W środowisku kowali artystycznych pan Ryszard
jest ogólnie znaną i niezmiernie cenioną
postacią. Jest posiadaczem honorowego
tytułu Mistrza Rzemiosła Artystycznego,
zasiada w jury wielu imprez kowalskich
zarówno w Polsce, jaki i Europie.
Ametysty z Dolnego Śląska w sztuce
i rzemiośle - to wykład z zakresu mineraologii Dolnego Śląska połączony z promocją książki o tym samym tytule. Jej autorem

Uczniowie szkoły rolniczej w Mokrzeszowie jak zawsze
w barwnych strojach ludowych

jest Mirosław Kuleba prozaik, reportażysta i niezależny dziennikarz. To także autor
kilkuset publikacji w prasie krajowej, głównie reportaży, również telewizyjnych oraz
książek, m. in. o tematyce związanej z kamieniami ozdobnymi z Dolnego Śląska.
Wydawca i redaktor naczelny pisma Winiarz Zielonogórski.
Malarskie odloty 2016 - to wystawa najnowszych prac znanego wrocławskiego
artysty-plastyka Czesława Wiącka. Prezentowane dzieła są specjalnie przygotowane na VI Festiwal Targira-art. 2016. Jej
autor to absolwent wrocławskiej PWSSP,
członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików XYLON oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku ma
kilkanaście wystaw indywidualnych, a jego
prace znajdują się w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą, m. in.
w Austrii, Holandii, Niemczech, Szwecji
i Kanadzie.
Cyrkulacja, Wymiana, Ruch - to z kolei
tytuł wystawy fotograficznej przygotowanej na Targirę-art. 2016 przez Norberta
Wawrzyniaka i Agnieszkę Hundert-Wawrzyniak. Pan Norbert specjalizuje się
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Młodzież zbierała ulotki, zadawała pytania, były też rozmowy
indywidualne
poruszania się na aktualnym
rynku pracy i umiejętności
wyboru kierunków kształcenia,

odpowiadającym wymogom tego rynku.
I

Lista podmiotów, które wzięły udział w targach
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
3. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
5. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą
w Wałbrzychu
8. Politechnika Wrocławska - Filia Wałbrzych
9. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Wałbrzychu
10. TEB Edukacja Wałbrzych
11. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu
12. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu
13. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
14. Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Świdnicy
15. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
16. Świdnickie Centrum Edukacji
17. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy
- Filia w Świebodzicach
19. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy - Filia w Świebodzicach
20. Europejskie Służby Zatrudnienia - EURES
21. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie
22. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach
23. Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach
24. Zespół Szkół Społecznych w Wałbrzychu
25. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach
26. Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy.

w fotografii klasycznej i post-produkcji
fotografii. Zajmuje się również tworzeniem
grafiki komputerowej. Pani Agnieszka łączy fotografię z projektowaniem architektury wnętrz. W latach 90-tych rysowała satyrę
do tygodników oraz ilustracje książkowe
dla dzieci. Mają za sobą wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Oboje są aktywnymi animatorami sztuki na terenie Wałbrzycha.
Targirze towarzyszyć będą warsztaty
artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych zainteresowanych własnym aktywnym działaniem związanym ze sztuką.
Organizatorzy przygotowali trzy rodzaje
zajęć - zajęcia z powertex-u, gliny ceramicznej oraz podstaw filcowania na sucho.
Honorowy patronat nad festiwalem
objęli:
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogdan Zdrojewski.
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Było świątecznie, radośnie
i kolorowo
W

świątecznym nastroju, w otoczeniu
bazi, pisanek, baranków i przy pysznym cieście spotkali się laureaci
i wyróżnieni w dorocznym konkursie na najładniejszą kartkę
wielkanocną. Jego organizatorem od wielu lat jest Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, a od kilku edycji
wspiera nas także II Oddział BZ
WBK w Świebodzicach.
Uroczyste rozdanie nagród
i dyplomów odbyło się we wtorkowe popołudnie, 22 marca,
w Miejskim Domu Kultury.
Laureaci otrzymali z rąk burmistrza Bogdana Kożuchowicza
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i Marzeny Makieły, dyrektor
BZ WBK, serdeczne gratulacje
i podziękowania, a wraz z nimi
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki - powędrowały
one zarówno do nagrodzonych,
jak i wyróżnionych. Nie mogło
także zabraknąć wielkanocnego
Zajączka, który swoim przybyciem na salę sprawił wszystkim
wielką radość, a każde dziecko
otrzymało od kłapoucha coś
słodkiego.
Dodatkowo panie : Marzena
Makieła i Małgorzata Kuriata
kierownik Obsługi Klienta BZW
BK, zorganizowały szybki konkurs - trzy osoby, które znalazły
naklejkę na oparciu swojego
krzesła, otrzymały upominki.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UMa
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Podczas wręczenia nagród i dyplomów jak zawsze panowała
bardzo serdeczna i świąteczna atmosfera
- Mam nadzieję, że już szykujecie się na kartkę bożonarodzeniową - żartował burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreślając,
jak wielką radość sprawia fakt,
że na oba konkursy nasyłana jest
rekordowa liczba prac (w tym
roku było ich aż 400).

Nagrodzone prace są drukowane i wysyłane wraz z życzeniami od władz Świebodzic do
setek instytucji, firm, w tym
także do Watykanu. Koordynatorem konkursu jest Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.

Zobacz
materiał video na
www.swiebodzice.pl/
Miejska Telewizja Internetowa

Zajączek przykicał
z niespodzianką
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Wielkanocny Zając też miał
dużo pracy, biegając między maluszkami i obdarowując je czekoladowymi jajeczkami. W ten
sposób najmłodsi miło spędzili
ponad półtorej godziny.
I

Pinokio z Nowego Sącza. Dzieci
obejrzały przygody kłamliwej
kozy, a po spektaklu miały okazję zobaczyć kukiełki z bliska,
wejść na scenę i zajrzeć „za kulisy”. To była kolejna, wielka frajda dla maluchów.

FOT. TOMASZ MERCHUT

W

esoły teatrzyk, wspólne śpiewanie i zabawa, słodkości i prezenty - tak wyglądała tegoroczna zabawa z okazji
Zajączka, zorganizowana przez
Burmistrza Miasta dla najmłodszych z przedszkoli i zerówek.
Spotkanie odbyło się we wtorek, 22 marca, w Gimnazjum
nr 1. Najpierw wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia dla autorów najładniejszych ozdób świątecznych, którzy zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu,
ogłaszanego cyklicznie przez
Burmistrza Miasta. Dyplomy
i upominki wręczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, przy
wesołej asyście Zajączka.
Ale gwoździem programu był
oczywiście spektakl teatralny
w wykonaniu Teatru Lalek

Wielkanoc/oświata

Konkurs na „Najładniejszą ozdobę wielkanocnego stołu”
KATEGORIA: PRZEDSZKOLA
G I miejsce - Bartek Stanisławski - Publiczne Przedszkole Nr 2
G II miejsce - Szymon Kończewski - Publiczne Przedszkole Nr 3
G III miejsce - Martyna Misiak - Przedszkole Niepubliczne
Koniczynka I
Wyróżnienie - Nadia Wolontkowska - Niepubliczne Przedszkole
Językowe „Chatka Puchatka”
Wyróżnienie - Adam Rzepecki - Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Chatka Puchatka”
Wyróżnienie - Klara Szynalska - Publiczne Przedszkole Nr 3
Wyróżnienie - Julia Łękawska - Publiczne Przedszkole Nr 2
Wyróżnienie - Amelia Hajduk - Przedszkole Niepubliczne „Kraina
Marzeń”

Wyróżnienie - Jan Grylewicz - Publiczne Przedszkole Nr 2
Wyróżnienie - Nataniel Nogalski - Publiczne Przedszkole Nr 3
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
G I miejsce - Arek Boguś - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
G II miejsce - Zuzanna Partyka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
G III miejsce - Martyna Szymczak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Wyróżnienie - Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Wyróżnienie - Paulina Witczak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Wyróżnienie - Aleksandra Mikosz - Świetlica Środowiskowa
Wyróżnienie - Izabela Frąckiewicz - Świetlica Środowiskowa
Wyróżnienie - Filip Sosnowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Wyróżnienie - Michał Mielczarek - Publiczna Szkoła Integracyjna
Wyróżnienie - Jakub Brzezicki - Dom Pomocy Społecznej

Wyróżnienie - Zuzia Marciniak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
KATEGORIA: GIMNAZJA
G I miejsce - Michał Sworzyński - Zespół Szkół Specjalnych
G I miejsce - Natalia Węgielska - Zespół Szkół Specjalnych
G II miejsce - Marek Kędzia - Społeczne Gimnazjum Akademickie
G III miejsce - Anna Rajca - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnieni - Nicole Kramarz -Publiczne Gimnazjum Integracyjne
Wyróżnienie - Michał Idzior - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie - Jeremi Wawrzyniak - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie - Mikołaj Kowalczyk -Społeczne Gimnazjum
Akademickie
Wyróżnienie - Michał Wiśniewski - Zespół Szkół Specjalnych

Znów wycięli konkurencję
Dawid Bujczenko III a i Jakub
Dmitruk II b przygotowywała
się do tego konkursu od września. Za nimi etap szkolny, gminny i parkowy.
Do etapu wojewódzkiego,
oprócz wiedzy ogólnej na temat
biologii, geografii oraz wszyst-

FOT. GIMNAZJUM NR 1
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kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu
wiedzy o parkach nasi
gimnazjaliści z 1 byli bezkonkurencyjni i zdobyli najlepsze
miejsca. Gratulacje.
Nasza drużyna w składzie Julia Dubina III b, Anna Rajca III b,

kich 12 parków krajobrazowych
Dolnego Śląska, należało nauczyć się rozpoznawania 100
gatunków roślin chronionych
i 100 gatunków zwierząt chronionych w Polsce. To było niesamowite wyzwanie, gdyż nazwy
nie należą do najłatwiejszych np.
nasięźrzał pospolity - nasz ulubiony:), a jeszcze niektóre gatunki są łudząco do siebie podobne,
różniąc się jedynie np. ilością
plamek na skrzydełkach:) lub
liczbą płatków w kwiatach.
Jednak wytrwałość naszej
drużyny była godna podziwu.
Raz w tygodniu spotykali się
z panem Farejem szlifując wiedzę geograficzną, a resztę poranków i czasem późnych popołudniowych godzin spędzali z panią Cabanek.
Do Wrocławia jechaliśmy
z przygodami, ale humory dopisywały.
Do konkursu przystąpiło 12
drużyn - każda reprezentowała
inny park krajobrazowy naszego
województwa. My reprezentowaliśmy oczywiście Książański
Park Krajobrazowy.
Pierwsza część konkursu była
rozwiązywana drużynowo - uczniowie musieli odpowiedzieć na

15 pytań z biologii i geografii
i 10 pytań z wiedzy o parkach
krajobrazowych. Choć niektóre
zadania były trudne, poziom
drużyn był wyrównany. Zdecydowała druga część konkursu,
rozwiązywana indywidualnie.
Polegała na rozpoznaniu 10
gatunków roślin (po rycinach)
i 10 gatunków zwierząt - należało podać pełne nazwy gatunkowe. Uczniowie mieli na każdy
30 sekund.

O wyniku całej drużyny decydowała suma punktów z całości
pytań konkursowych.
Okazało się, że Dawid Bujczenko jako jedyny spośród 48
rozpoznał wszystkie gatunki
bezbłędnie - otrzymał specjalną
nagrodę - słuchawki bezprzewodowe.
Wszyscy nasi uczniowie okazali się świetni w rozpoznawaniu
gatunków i to zaważyło na ich
sukcesie. Byli najlepsi, a w na-

grodę otrzymali kamery i trzydniowy pobyt w ośrodku Salamandra w Myśliborzu.
To naprawdę wielki sukces
całej czwórki, tym bardziej, że to
nie koniec - I miejsce zakwalifikowało ich do części ogólnopolskiej w Krośnie.
Jestem z nich bardzo dumna
i cieszę się, że godziny nauki
zaowocowały tak pięknym sukcesem.
Katarzyna Cabanek

Jajeczko u seniorów
wydarzenia
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D

oroczne
spotkanie
z okazji świąt wielkanocnych w Polskim
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów odbyło
się we wtorek, 22 marca. Wyjątkowo dopisali goście i przyjaciele organizacji, a o przeżycia duchowe jak zawsze zadbali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach, przedstawiając wzruszające misterium.

Wśród zaproszonych gości
byli: Posłanka za Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka, Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej Jan Klepiec, Prezes
OSiR Świebodzice Janusz Zieliński, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotr Zalewski, Bogusław Krzysztofowicz właściciel firmy Hades,
Jan Nowakowski, właściciel
firmy Toyota Nowakowski, oraz

Grzegorz Glegoła, szef Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach i Ilona Szczygielska
kierownik Wydziału Promocji
UM.
Błogosławieństwo i wyjątkowe życzenia świąteczne złożył
ksiądz Mirosław Benedyk z parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Serdeczne życzenia spokojnych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożyli

seniorom także posłanka Mrzygłocka i burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Zanim jednak można było już
usiąść za stołem i podzielić się
wielkanocnym jajkiem, goście
wysłuchali mini koncertu w wykonaniu zespołu Akord pod kie-

rownictwem Teresy Małeckiej,
obejrzeli także poruszający
spektakl w wykonaniu grupy
Aniobełki z ZSS pod artystycznym kierownictwem Elżbiety
Dziakowicz. Rozstrzygnięto
także konkurs na ozdobę wielkanocną, a pisemne podziękowa-

KOMBII i gwiazdy disco polo

nia za wsparcie i współpracę ze
Związkiem prezes Jan Welc
przekazał na ręce Bogusława
Krzysztofowicza, Jana Nowakowskiego, Janusza Zielińskiego i Piotra Zalewskiego.
I

Dni Świebodzic 2016

T

egoroczne Dni Świebodzic zaczynają się wcześniej - 11 i 12 czerwca.
Kogo zobaczymy i usłyszymy
w czerwcu na stadionie przy ul.
Rekeracyjnej?
Część tajemnicy już zdradziliśmy - 12 czerwca, w niedzielę,
o godz. 21:30, będziemy gościć
w Świebodzicach mega gwiazdę, która w tym roku obchodzi
jubileusz 40-lecia duetu Skawiński & Tkaczyk - Zespół
KOMBII. To będzie z pewnością wielkie wydarzenie muzyczne.
A 11 czerwca scenę opanuje
jeden rodzaj muzyki - wpadające
w ucho i taneczne rytmy disco
polo.

Przed Państwem zaprezentuje
się czterech wykonawców, przeżywającego w ostatnim czasie
renesans zainteresowania gatunku disco-polo - muzyki łączącej
pokolenia. To będzie wielka
dawka bardzo dobrej zabawy.
Miło nam poinformować, że na
świebodzickiej scenie wystąpią:
VOYAGER, Marioo, Gentlemans, Sonic.
Można także samemu zostać
Gwiazdą Dni Świebodzic.
Śpiewasz, tańczysz, recytujesz? Jesteś instrumentalistą lub
akrobatą? Scena tegorocznego
święta miasta stoi przed Państwem otworem. Wystarczy
wypełnić formularz (dostępny
na www.swiebodzice.pl) i ode-

słać go na adres mailowy, a następnie przygotowywać niezapomniane show, którym będziecie
Państwo chcieli zaskoczyć widzów. Zapraszamy. Już teraz

gorąco zachęcamy do rezerwowania czasu i wspólnego świętowania tego jubileuszu - i świetnej zabawy, która zawsze towarzyszy świętu miasta.

Ważne, by pamiętać
o samotnych
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Wielką Sobotę, 26
marca, burmistrz
i radni naszego miasta spotkali się w jadłodajni miejskiej, by zjeść
świąteczny posiłek z samotnymi
i potrzebującymi mieszkańcami
Świebodzic.
Do wielkanocnego śniadania
zasiedli: Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, radny

Lesław Podhalicz, Izabela
Siekierzyńska dyrektor OPS
oraz Krystyna Gal, zastępca
dyrektora placówki.
Świąteczne życzenia złożył
wszystkim burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i po krótkiej modlitwie można już było skosztować apetycznych specjałów,
przygotowanych jak zwykle
przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną ZINA.
Przed świętami OPS przekazał 400 paczek żywnościowych.
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Miejska Droga Krzyżowa
i symbole ŚDM
go przybywają do wyznaczonego przez niego miasta, aby
wspólnie słuchać Słowa Bożego,
celebrować Eucharystię i doświadczać radości wiary w jedności z Ojcem Świętym. ŚDM odbywają się co roku w Niedzielę
Palmową we wszystkich diecezjach w wymiarze lokalnym,
a co dwa lub trzy lata mają miejsce wielkie spotkania międzynarodowe. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem ŚDM był
Jan Paweł II. W dniu 28 lipca
2013 roku podczas ostatniej
Mszy św. w Rio de Janeiro
w Brazylii, papież Franciszek
ogłosił, że kolejna edycja ŚDM
odbędzie się w Krakowie latem
2016 roku, których to hasłem
będzie „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”
W Świebodzicach działa
aktywnie Wolontariat ŚDM. Jak
przygotowujemy się do tego
wielkiego wydarzenia, w jaki
sposób możemy się włączyć
i pomóc w organizacji ŚDM
- o tym napiszemy w następnym
numerze, w rozmowie z ks.
Grzegorzem Fabińskim, opiekunem grupy wolontariuszy ŚDM.
I

FOT. UŻYCZONE ŚDS
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dniach 21-22 marca 2016 r. w Świebodzicach miała
miejsce peregrynacja symboli Światowych Dni
Młodzieży - Krzyża oraz Ikony
Salus Populi Romani.
Wydarzenia rozpoczęły się
w poniedziałek, 21 marca o godzinie 16.00 pod Krzyżem Jubileuszowym, gdzie wolontariusze ŚDM Świebodzice uroczyście powitali symbole. Później wszyscy udali się miejską
Drogą Krzyżową, w trakcie której młodzież odegrała sceny
Męki Pańskiej.
Wieczorem odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył bp. Ignacy Dec. Po jej
zakończeniu można było chwilę
pozostać na osobistej modlitwie
oraz oddać cześć Krzyżowi
i Matce Bożej. O godzinie 21.00
wolontariusze ŚDM Świebodzice poprowadzili apel jasnogórski.
Przyjęcie symboli zakończyło
się następnego dnia ok. godziny
7.30 po pożegnalnej Mszy Św.
Światowe Dni Młodzieży to
cykliczne spotkania młodych
katolików z całego świata, którzy na zaproszenie Ojca Święte-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Droga Krzyżowa w Świebodzicach
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wydarzenia
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Świebodzice Rock Fest 2016!

Świebodziczanin autorem książki poświęconej kulturystyce
i fitness

Pasja i wiedza
W

iosna zachęca do aktywności, ale czasami
nie bardzo wiadomo,
jak się do tego wszystkiego
zabrać. I co wybrać: jazdę na
rowerze, a może bieganie?
Aerobik czy może jednak siłownia? A jeśli tak - to jakie ćwiczenia są wskazane na poprawę sylwetki, jak je wykonywać, czy
konieczna jest też odpowiednia
dieta?
W tych trudnych rozterkach
z pewnością pomoże książka,
napisana przez Grzegorza
Andrzejewskiego, świebodziczanina, trenera i zawodnika,
człowieka z wielką pasją i wiedzą. Lata swoich doświadczeń
zebrał i w sposób przystępny
przekazał innym w książce
„Perfect body. Nowoczesna kulturystyka i fitness”.
To kompleksowy podręcznik
dietetyczno-treningowy, skierowany do wszystkich, którzy pragną systematycznie i skutecznie
pracować nad swoją sylwetką
(zwiększać masę mięśniową,
zmniejszać wagę ciała, redukować poziom tkanki tłuszczowej,
kształtować sylwetkę). Informacje zawarte w tej książce
dostarczają kompleksowej wiedzy pozwalającej ćwiczącym na
każdym poziomie zaawansowania treningowego dopasować
wszystkie elementy treningu,
strategii treningowej oraz diety

do własnych potrzeb i możliwości. Jak napisano w krótkim
streszczeniu - porady wieloletniego adepta kulturystyki, doświadczonego trenera, twórcy
i modyfikatora metod treningowych, autora licznych artykułów
publikowanych w najlepszych
czasopismach poświęconych
sportom sylwetkowym, będą
przydatne zarówno dla amatorów fitnessu, jak i zawodników
przygotowujących się do startu
w turniejach kulturystycznych.
Pan Grzegorz jest świebodziczaninem od urodzenia, ma długoletnie doświadczenie w uprawianiu sportów siłowych ale
i w pracy z wyczynowymi sportowcami. Jak sam mówi - fitness
i kulturystyka to jego pasja.
- Ta książka to właśnie wynik
moich długoletnich doświad-

czeń i wiedzy, którą chcę podzielić się z innymi - mówi autor.
- Zwłaszcza, że obecnie mamy
wysyp tzw. trenerów personalnych, którzy ukończywszy zaledwie krótki kurs „reklamują”
swoje umiejętności, mając tak
naprawdę nikłą wiedzę. Stąd
moja propozycja - podręcznik
tak naprawdę dla każdego,
zarówno dla tego, który zaczyna
swoją przygodę z fitness, jak
i dla osób mających już pewne
osiągnięcia. Starałem się zawrzeć w nim wszystko to, co
uważam za najistotniejsze
i pomocne, by dbać i rozwijać
swoje ciało w sposób efektywny
i zarazem bezpieczny.
Książka w bardzo przejrzysty
sposób prezentuje zarówno
metodykę treningów, jak i zasady odżywiania. Ta książka
powinna się znaleźć zarówno na
półce trenera, zawodnika, jak
i każdej osoby dbającej o wygląd
i zdrowie - rekomenduje Bartosz
Guran, czterokrotny medalista
Mistrzostw Polski w kulturystyce, redaktor polskiego wydania
„Muscular Development”.
Książka jest już dostępna m.
in. w sieci Empik oraz księgarniach wysyłkowych. Polecamy!
A w następnym numerze rozmowa z naszym autorem, zapraszamy do lektury.
I

To już za dwa tygodnie,
wielkie muzyczne
wydarzenie w naszym
mieście. Na jednej
scenie zagrają Lao Che,
Organek, Lipali, KULT
i Kruk

będzie mocna dawka
polskiej muzyki.
Todobrej,
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Ponad 8 godzin grania, niepowtarzalnego klimatu, kontaktu
z prawdziwymi gwiazdami. I to
wszystko u nas, w Świebodzicach, w hali sportowo-widowiskowej. Nie może Was tam
zabraknąć 16 kwietnia!
Ten wyjątkowy, rockowy
festiwal, ma swoją rzeszę fanów, a z edycji na edycję przybywają nowi. W tym roku, po
rocznej przerwie, w Świebodzi-

Krótka ściąga who is who
- dla niewtajemniczonych:)
ORGANEK - Tomasz Organek polski muzyk, kompozytor,
wokalista i autor tekstów. Członek Akademii Fonograficznej
ZPAV[1]. Tomasz Organek znany jest przede wszystkim
z występów w zespole SOFA, którego był współzałożycielem.
Do 2012 roku wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne,
a także otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Od 2013 roku
tworzy w ramach projektu Organek.
LIPALI - zespół muzyczny założony przez Tomasza Lipnickiego
w 2000 roku, po rozwiązaniu zespołu Illusion w roku 1999.
Początkowo Lipali była solowym projektem Lipnickiego,
który nagrał debiutancki album Li-pa-li (2000) z udziałem
muzyków sesyjnych.
W 2003 roku na zaproszenie Lipnickiego do grupy dołączyli
perkusista Łukasz Jeleniewski i basista Adrian Kulik, z którymi
w składzie nagrał m.in. albumy Pi (2004) i Bloo (2007).
Ich przebój pt. Najgroźniejsze zwierzę świata został oficjalną
piosenkę 21. Finału WOŚP.
LAO CHE - crossoverowa grupa, założona przez byłych
członków zespołu Koli w 1999 roku, w Płocku. Nazwa zespołu
pochodzi od Lao Che („Starego Che”), jednej z drugoplanowych
postaci filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady.
Utwory z ich ostatniej płyty Dzieciom przez wiele tygodni
utrzymywały się wysoko na trójkowej liście przebojów.
Grupa zasłynęła także albumem Powstanie Warszawskie.
KRUK - zespół wykonuje muzykę rockową i hard rockową,
a muzyczne inspiracje członkowie zespołu czerpią od takich
tuzów, jak Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath czy też
Uriah Heep. Muzycy mieli nawet okazję zagrać u boku Deep
Purple, a 3 sierpnia 2011 roku wystąpili na 7. edycji Festiwalu
Legend Rocka w Dolinie Charlotty, otwierając koncert Carlosa
Santany. Podczas występu zespołu sam mistrz Carlos Santana
przeszedł przez cały amfiteatr do zespołu na scenę, kierując
przy tym do Piotra słowa ‘Jesteś niesamowitym gitarzystą.
Musiałem zejść i Cię zobaczyć.’
KULT - Właściwie nie wiadomo, co napisać:) legenda polskiej
rockowej sceny, niesamowite teksty i charyzma Kazika
Staszewskiego, dziesiątki płyt (wydanych także w ramach
innych projektów Kazika), miliony fanów, świetne koncerty.
Chyba każdy zna choć jedną piosenkę KULT-u - np. Polskę czy
Baranka. Zespół gościł już w Świebodzicach m. in. podczas
Dni Świebodzic.
Źródło: Wikipedia
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cach znów zagrają tuzy polskiej
sceny rockowej i alternatywnej.
Zobaczymy i usłyszymy Organka, Lao Che, Kruka, Lipali
oraz zespół, którego nie trzeba
chyba w ogóle przedstawiać
- KULT z równie kultowym
wokalistą Kazikiem Staszewskim. Na rozgrzewkę wystąpi
zespół, wybrany w internetowym konkursie (poniżej lista
zgłoszeń).
Festiwal poprowadzi Piotr
Stelmach, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki, która
patronuje całemu wydarzeniu.
Gorąco zapraszamy, kto jeszcze nie kupił biletu, niech to
zrobi jak najszybciej, okazja, by
zobaczyć na jednej scenie tyle
fantastycznych zespołów, nie
zdarza się zbyt często!
Organizatorem koncertu jest
Agencja Aplauz Planet oraz
Gmina Świebodzice.

Konkurs

- Świebodzice Rock Fest
LISTA ZGŁOSZONYCH
KAPEL:
1. DITROIT - Świdnica
2. SLOW MOTTION BULLET - Wrocław
3. KORPIS KARMEL
- Kamienna Góra
4. A.P.A.M.A.U. - Wrocław
5. KOMIN - Wałbrzych
6. VENFLON - Warszawa
7. KORPUS - Warszawa
8. SHEEP - Opole
9. CARBONVILLE
- Wrocław
10. STELL FIRE - ?
11. BY PROXY - ?
12. TRES BOTELLAS DE
LA LECHE - Łódz
13. THE WALKERS
- Wrocław
14. SATURATION - Gdynia
15. WHITE MATER
- Kraków
16. V8 - Warszawa
17. RAIL ?
18. SROGO - Tychy
19. MIŁA STARSZA PANI
- Poznań
20. BLUE BALLS EFECT
- Wrocław
21 SILENT LIVE
- Wałbrzych
22. HOOK - Kielce
23. POLSKA B -Białystok
24. ROCKPUBLIC - Płock
25. BROKEN HEAD
- Kamienna Góra
26. DEAD RICHARD
- Łódź
27. DYABEU - Opole
28. RUST - Poznań
29. HUMAN BAZOOKA
- Kraków
30. NAVIGATOR - Raszyn
31. LOLITAS MASTURBATE - Wałbrzych
32. STRZĘP PIEROŃSKI
- Katowice
33. WARBELL - Jelenia
Góra
34. BETA JULIA - Tychy
35. THE STUPIDS
- Dzierżoniów/Wrocław
36. STEEL DRUNK
- Bydgoszcz
37. PWS (Przed Wschodem
Słońca) - Poznań
38. S.O.S! - Rybnik
39. ROPES NOTES
- Rzeszów
40. THE PAU - ???
41. SLIVER - Tychy
42. DOUBLE BLIND
- Tychy
43. BLANT
- Łańcut/Rzeszów

www.facebook.com/
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Fantazji młodym
nie brakuje
kultura

lipcu 2015 roku, Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach ogłosił konkurs na krótkie
opowiadanie fantasy. Prace były oceniane w dwóch
kategoriach 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 konkursowe, w tym
numerze rozpoczynamy publikacje nagrodzonych utworów. Dziś
kolejna odsłona - opowiadanie autorstwa Hanny Nowak z Gimnazjum nr 2, która zajęła 3 miejsce.

Gorączka
astronautów

att obudził się zlany potem.
Znowu. Miał tak już od
M
dłuższego czasu. Po raz kolejny

ten sam koszmar. Że jest bezradny, że nie może nic zrobić. Bo
w końcu tak było. Bezsilność go
dobijała. Matt wstał i popatrzył
na półkę. Stało na niej kilka opakowań po tabletkach uspokajających. „Ostatnio tak szybko się
kończą...” pomyślał. Podszedł
do okna i odsłonił zasłony. Na
przeciw niego wielki, elektryczny licznik pokazywał liczbę
kolejnych ofiar. A wszystko zaczęło się tak...
Matt od dziecka chciał być
astronautą. Mógł godzinami
gapić się na gwiazdy i oglądać
przez teleskop planety. Tą pasją
zaraził się od dziadka Stana,
astronauty. Przed jedną z misji
w kosmos powiedział mu, żeby
nigdy się nie poddawał i realizował swoje marzenia. Pocałował
małego w czoło i pobiegł do rakiety. Niesamowity hałas i strat.
Nigdy już się nie zobaczyli,
a wszystko za sprawą mieszkańców niejakiej planety Ceti
Alpha-88.
Otóż ludzie mieli zamiar ją
zasiedlić i wydobywać z niej
ropę, węgiel i inne surowce naturalne, które powoli zaczynały się
kończyć na Ziemi. Ceti Aplpha88 była uważana za niezasiedloną, jednak zamieszkiwali ją
śnieżnobiali kosmici o ludzkim
wyglądzie, błękitnych oczach
i ogniście czerwonych włosach.
Na brzuchach nosili przepaski,
walczyli narzędziami wyglądającymi jak połączenie włóczni
z siekierą, a żywili się owocami
z kompletnie fioletowych „drzew”
bez liści.
I tak po dotarciu na Ceti
Alpha-88 tubylcy, bojąc się nieznanego, zabili załogę ziemskiego statku i odesłali z powrotem.
Ludzie, doprawdy szalejący ze
szczęścia z pomyślnej misji,

zamiast z astronautami, spotkali
się, niestety, z ich zwłokami.
Szef Gwiezdnej Federacji wpadł
w szał. W kolejną misję wysłał
dobrze uzbrojonych ludzi. Tym
razem mieli za zadanie zasiedlić
Ceti Alpha-88 siłą, zabić tych,
którzy będą się im opierać,
a resztę zmusić do niewolniczej
pracy. I tak nowi astronauci zrobili to, co im kazano. Zadowolony szef postanowił, że postawi
pomnik z marmuru każdemu
astronaucie, który kiedykolwiek
zginął lub też zginie.
A już niedługo później musiał
ich trochę postawić, ponieważ
mieszkańcy Ceti Alpha-88 zaczęli się burzyć przeciwko niewolnictwu i zabijać Ziemian. Po
każdym buncie zdesperowany
szef Gwiezdnej Federacji wysyłał kilku astronautów, którzy
mieli załagodzić sytuację na planecie. Kilku przeżyło, kilku zginęło. W końcu zaczęło brakować
astronautów, czy chociażby
chętnych, którzy zgodziliby się
pilnować kosmicznych niewolników. Jako jedyny zgłosił się
Matt. Czuł się zobowiązany wobec nieżyjącego dziadka. Przeszedł wszystkie kursy, i testy
i poleciał. Sam.
Podróż miała potrwać jeszcze
kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin i Matt zgłodniał,
więc zjadł trochę ciasta w proszku, które przed spożyciem należało wymieszać z wodą, kilka
suszonych truskawek i kosmiczną kanapkę z szynką. „Równie
dobrze mógłbym zjeść kawałek
kartonu ze ścierką. Uroki kosmicznego żarcia” - pomyślał
i uśmiechnął się do siebie.
Dwie doby później był już na
Ceti Alpha-88. Jak się okazało,
wcale nie było tak źle, jak mu się
zdawało. Kosmici już się nie
buntowali i byli w miarę spokojni, a dwóch astronautów ich pilnowało. Kosmici wydobywali
właśnie węgiel i przenosili go na
specjalne wagoniki, które miały
polecieć na Ziemię. Matt uznał,
że nic tu po nim i już chciał iść

do rakiety, złożyć raport o stanie
rzeczy, gdy nagle złapał go za
łokieć jeden z kosmitów. Był tak
czarny od węgla, że tylko oczy
pozostały mu niebieskie. Zduszonym głosem wysyczał do
Matta: „Pomóż mi...”, zakasłał
i padł trupem. Wystraszony Matt
czym prędzej pobiegł do statku
kosmicznego. Ochłonął, napisał
raport, wysłał go, wystartował
i poszedł spać.
Dwa dni później był już na
Ziemi, gdzie hucznie go powitano. Najpierw wyściskał szefa
Gwiezdnej Federacji, potem
przyjaciół i ludzi, którzy szykowali go do lotu. Matt już miał
otwierać szampana, gdy nagle
szef zaczął wymiotować na niebiesko i majaczyć. Wszyscy stali
jak osłupieni, nie wiedzieli, jak
mu pomóc. Po kilku minutach
padł jak nieżywy. Podniosła się
wrzawa, histeria, pisk. Zaraz
wezwano lekarza, który stwierdził zgon, z powodów niewiadomych. Wszyscy zaczęli sobie
zadawać pytania: Jak? I dlaczego? Tego nie wiedział nikt, łącznie z Mattem. Z tym wyjątkiem,
że miał na ten temat pewne przypuszczenia. Może to umierający
kosmita „zaraził” go jakąś chorobą, przez którą szef Gwiezdnej
Federacji nie żyje? Ale w takim
razie, dlaczego jemu nic nie jest,
ani nikomu na przyjęciu? Więcej
pytań niż odpowiedzi. Wybiegł z
sali, przebrał się i pojechał do
domu. Zaszył się w mieszkaniu
i nie wychodził z niego przez
dłuższy czas.
W tym czasie tę dziwną przypadłość zaczęto nazywać „gorączką astronautów”. Choroba
była nie do opanowania niczym
średniowieczna dżuma, roznosiła się w zastraszającym tempie.
Przyjaciele Matta i naukowcy
z Gwiezdnej Federacji już dawno nie żyli. Na wielkim ekranie
zaczęto wyświetlać liczbę zgonów na „kosmiczną dżumę”.
A rosła ona tak szybko, jak rosną
grzyby po deszczu.
„Trzeba przestać się ukrywać”
- pomyślał Matt. Ubrał się
w dres i poszedł na spacer. Kupił
kilka bułek i gazetę. Na pierwszej widniał tytuł: GORĄCZKA
ASTRONAUTÓW ATAKUJE.
KOLEJNE OFIARY. ASTRONAUCI WRACAJĄ Z CETI
ALPHA-88. W środku gazety
licznik, zmieniający swoją wartość co minutę, wraz ze wzrostem ofiar kosmicznej choroby.
15 681, 15892, 16 329... Przera-

Wystawa fotografii Kamila Pluty
apraszamy 1 kwietnia o godz. 17.00 do Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach, gdzie odbędzie się
Z
wernisaż wystawy zdjęć naszego lokalnego artysty - foto-

grafa, Kamila Pluty „Bliska podczerwień - a jakże daleka”.
Kamil Pluta - Urodzony w Świebodzicach z wykształcenia geolog i administratywista. Wykazujący zainteresowania z dziedziny nauk o ziemi oraz szeroko pojęte przyrodnicze. Pierwszy aparat tzw. „cyfrak” to ok 2004 rok
i te początki wiążą się z szeroko pojętą rewolucją cyfrową.
Tematyka zdjęć jest głównie przyrodnicza. Fotografia
przyrodnicza była też przyczyną zainteresowania się techniką wykonywania zdjęć w bliskiej podczerwieni.
Serdecznie zapraszamy!

żony Matt pobiegł do domu najszybciej jak mógł. Liczba ofiar
przewiercała jego myśli na
wylot. To było coś jak piosenka,
którą ciągle słyszymy w głowie,
ale nie możemy się jej pozbyć.
„Tylu ludzi ginie przez mój
jeden błąd” - pomyślał Matt
i wybuchnął płaczem. Nie mógł
się uspokoić, połknął kilka tabletek uspokajających, popił melisą
i zasnął. Obudził się dzień później. Nagle go olśniło.
- Dobra, otwórz już.
- Ok, ale pamiętaj, że to szaleniec, niebezpieczny, robił testy
na zwierzętach i...
- Tak, wiem o tym, przecież
go znam, ale otwórz mi już!
- Będę stał za drzwiami.
- Skoro musisz...
Strażnik poprowadził Matta
do celi nr 38. przekręcił klucz,
otworzył drzwi i krzyknął:
- Masz gościa!
Matt wszedł, a strażnik zamknął drzwi. Cela była ciemna
i śmierdząca. Na łańcuchach
zwisało łóżko, a na nim leżała
stara kołdra i poduszka. W kącie
siedział więzień.
- Cześć, Sam.
Sam był starszym bratem
Matta. Niezwykle uzdolniony
chemik. Swoje badania przeprowadzał na zagrożonych wyginięciem gatunkach ssaków i ryb,
za co dostał 8 lat odsiadki.
W więzieniu lekko ześwirował
(brak eksperymentów i wszelkiej maści kolorowych substancji zrobił swoje...), ale wiedza
została.
- Sam?
- Ach, witaj, MÓJ kochany
BRACISZKU, jakże dano się
NIE widzieliśmy, niech pomyślę, to będą już jakieś 2 LATA!
- Tak, wiem o tym, wybacz,
ale...
- Ależ to nic takiego, NIC się
nie stało. Więc CZEMU zawdzięczam TĘ wizytę?
- Myślę, że wiesz, co się dzieje na świecie...
- Tak, WIEM. Epidemia groźnej choroby. Tysiące OFIAR.
Tak, wiem i już chyba domyślam się dlaczego TU jesteś.
- Myślę, że to może być twoja
szansa...
- Na co?!
- Na krótszą odsiadkę.
- Hmm... TAK, zastanowię
SIĘ.
- Lepiej się pospiesz, bo nie
ma dużo czasu.
Matt zapukał do drzwi, strażnik mu otworzył i wyszedł.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Dobro powszednie

kwietnia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach (w godzinach: 17.00-18.00) uczniowie i nauczyciele
5Publicznego
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach będą prezentować wiersze Małgorzaty Chojdy-Ozgi z tomiku „Dobro powszednie”.
Utwory inspirowane osobą Jana Pawła II powstawały przez
blisko dekadę. Były wykonywane i nagradzane podczas kolejnych edycji Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Jana Pawła II „Arka”. Większość testów autorka stworzyła specjalnie dla konkretnych wykonawców, stąd mają one
zróżnicowany, indywidualny charakter.
Społeczność Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
i Miejski Dom Kultury zapraszają na godzinę wspomnień
i doznań estetycznych.

- NIE martw się, przemyślę
twoją OFERTĘ najszybciej JAK
się DA! - krzyknął za nim Sam.
Laboratorium Sama znajdowało się w wynajmowanym
mieszkaniu, przystosowanym do
prowadzenia badań. Dziesiątki
odczynników, kolb, pipet, kolorowych substancji... Jak w sklepie z zabawkami.
- W porządku, BIORĘ się do
ROBOTY! - krzyknął Sam i zaczął swoje „czary”.
Wybuchy, piany, bąbelki. Sam
krążył między tablicą, na której
wszystko rozpisywał i stołem
z odczynnikami. Był w swoim
żywiole. Matt zaczął przeglądać
zawartość z kolorowymi płynami.
- Co to jest? - spytał, wskazując na szklaną karafkę z zielonym płynem, obok której leżało
kilka martwych much.
- Herbata... NIE przeszkadzaj
MI, jestem ZAJĘTY!!!
- Oczywiście, wybacz.

„Nada się...” - pomyślał Matt
i przelał ukradkiem pół „herbatki” do pustej butelki i schował
w bluzie.
Po kilkunastu godzinach lek
był gotowy. Działał jak szczepionka. Każdy, by ustrzec się
przed chorobą, musiał wypić
zaledwie łyżeczkę. Po kilku
tygodniach wszystko wróciło do
normy.
Podliczono ofiary. Ponad 53
tysiące. Matta znowu naszły
depresyjne myśli. Taka błaha
sprawa, a tylu ludzi zginęło...
Antydepresanty dawno się już
skończyły, a w aptece nie chcieli
mu sprzedać nowych. „Jestem
pod ścianą” - pomyślał. I wtedy,
jakby ktoś z góry maczał w tym
wszystkim palce, z bluzy Matta
wypadła buteleczka z „herbatą”...
I

Będzie szkóka
siatkarska
sport
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Mamy już piłkę nożną, ręczną, pływanie, strzelanie z łuku, teraz dołącza kolejna
dyscyplina

O

d 7 kwietnia ruszają treningi
w Uczniowskim Klubie Sportowym Volley King, który jest siatkarską szkółką dla dzieci w wieku
10-13 lat. Klub prowadzą Państwo Aleksandra i Jacek Prokopowie, wałbrzyszanie,
którzy jak sami podkreślają, spotkali się
z Świebodzicach z bardzo ciepłym przyjęciem i dużą otwartością, dlatego postanowili uruchomić szkółkę. Mają w tym spore
doświadczenie, prowadząc tego typu treningi m. in. w Wałbrzychu.
- Naszym celem jest nauczenie dzieci podstaw techniki gry w piłkę siatkową. Planujemy 1 trening w czwartek, 7 kwietnia o godzinie 15.45 w PSP 3 - mówi Jacek Prokop, ab-

solwent wrocławskiego AWF, były zawodnik TS Victorii PWSZ Wałbrzych (2 liga),
młodzieżowy medalista Mistrzostw Polski
kadetów i juniorów 1994-1995, medalista
Akademickich MP 1997.
Od 1,5 roku prowadzi z sukcesami na dolnośląskim podwórku szkółkę siatkarską
chłopców klas 4-6 w klubie TS Victoria
PWSZ Wałbrzych.
- Ten projekt stworzyłem od podstaw,
ponieważ przez kilkanaście lat szkolenie
w klasach 4-6 nie istniało. Celem naszego
projektu UKS Volley King w Świebodzicach
jest stworzenie szkolenia dzieci od podstaw
oraz kontynuowanie pracy tutejszych nauczycieli w-f a w późniejszym czasie zaistnie-

nie w rozgrywkach mini siatkówki w takich
ogólnopolskich turniejach jak Kinder Plus
Sport, Orlik Volleymania. Takie mamy założenia na 2 przyszłe lata. Na początek planujemy stworzyć i trenować grupę ok 15 osób.
Jedynym warunkiem do spełnienia jest chęć
rozpoczęcia z nami przygodę z prawdziwą
siatkówką!
Sporo informacji znaleźć można na fejsbuku - www.facebook.com/UczniowskiKlub-Sportowy-Volley-King-Świebodzice.
Serdecznie zachęcamy młodych ludzi do
spróbowania przygody z siatkówką, a Państwu Prokopom życzymy sukcesów.

Mistrzynie Strefy Wałbrzyskiej

marca w świebodzickiej hali sportowowidowiskowej rozegrały się 2decydujące
21
mecze piłki ręcznej dziewcząt. Reprezentantki

Szkoły Podstawowej nr 2 z kl. V i VI w ostatnim finałowym meczu wygrały z Ziębicami
10:7 i tym samym zostały mistrzyniami Strefy
Wał-brzyskiej.

Tym samym przypadł im zaszczyt reprezentowania całej Strefy w finale wojewódzkim.
Gratulujemy naszym „złotkom” i życzmy dalszych sukcesów.
A oto oficjalne wyniki Finału Strefy Wałbrzyskiej w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych:

I

1. PSP nr 2 Świebodzice
2. PSP Ziębice
3. PSP nr 21 Wałbrzych
4. PSP Bystrzyca Kłodzka
Wyniki naszego zespołu:
Świebodzice - Bystrzyca Kłodzka 17:4
Świebodzice - Ziębice 10:7

Skład „Złotej Dwójeczki”: Kamińska Kornelia, Lewińska Marta, Świderska Paulina, Świderska Karolina, Wiej Marta, Krajewska Ola,
Korpas Oliwia, Gajda Paulina, Kaczmarczyk
Emilia, Hyży Zuzanna, Pichurska Małgorzata,
Bazyluk Julia, Waiss Julia.
Trener : Grzegorz Schabowski.

Zapraszamy na III Cross Mokrzeszowski
Mokrzeszów, 23 kwietnia 2016

I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja i upowszechnianie
biegania jako zdrowej i prostej formy
sportu i wypoczynku.
2. Promocja wsi Mokrzeszów, Powiatu
Świdnickiego, terenów Gminy Wiejskiej
Świdnica.
3. Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu bazy i oferty edukacyjnej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.
II. ORGANIZATOR
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie.
2. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”.
III. PARTNERZY
1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
2. Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica.
3. Rada Sołecka wsi Mokrzeszów.
IV. PATRONAT MEDIALNY
1. Portal Świdnica24.pl
2. Redakcja Region Fakty
3. Telewizja Teletop Sudety
V. TERMIN I MIEJSCE, DANE
KONTAKTOWE ORGANIZATORA
G Termin zawodów: 23 kwietnia 2015
roku (sobota)
G Lokalizacja biura zawodów: Mokrzeszów 111- kompleks budynków na
terenie ZSCKR
G Zapisy do udziału w biegu głównym:
zapisy elektroniczne na portalu internetowym: www.datasport.pl prowadzone będą
do dnia 18 kwietnia (środa) oraz w dniu
zawodów w godz. 8:00-11:30.
G Rozpoczęcie biegu głównego: 12:30
G Rozpoczęcie Nordic Walking: 12:40
G Zakończenie biegu głównego: 14:00
G Zakończenie zawodów i dekoracja
zwycięzców: godz. 14:30 na terenie kompleksu sportowego ZSCKR w Mokrzeszowie lub w budynku internatu (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)
G Miejsce startu/mety biegu głównego:
teren ZSCKR w Mokrzeszowie
G KONTAKT: Radosław Światowy,
tel. 606-358-565, e-mail: hermesswidnica@gmail.com

G Dystans zawodów:

W biegu głównym dla kobiet i mężczyzn: jedna pętla o długości 10km
W ramach rywalizacji Nordic Walking
kobiet i mężczyzn: jedna pętla o długości
5km
G Charakterystyka trasy:
Trasa posiada urozmaicony profil
i przebiega drogami o zróżnicowanej
nawierzchni: płyty betonowe, asfalt, drogi
szutrowe, gruntowe i polne.
Przebieg trasy zostanie oznakowany
przy pomocy taśmy drogowej koloru
biało-czerwonego.
Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.
G Limit czasu dla uczestników biegu
głównego wynosi 1h 30 minut.
VI. UCZESTNICTWO W FORMULE NORDIC WALKING
Formuła Nordic Walking ma na celu
propagowanie zdrowego trybu życia
poprzez ruch. Formuła ta traktowana jest
rekreacyjnie. Organizator III Crossu Mokrzeszowskiego nie przewiduje sędziowania tej konkurencji. Uczestnicy w formule
Nordic Walking podlegają zapisom
i weryfikacji analogicznej jak w przypadku uczestników biegu głównego. Opłata
startowa wynosi 10 złotych i jest stała,
także dla osób zapisanych w dniu zawodów. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje numer startowy, wodę na trasie i mecie,
posiłek regeneracyjny. Wśród kobiet
i mężczyzn, którzy ukończą trasę 5km
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.
Wymagania - własne kije do Nordic
Walking.
VII. UCZESTNICTWO W BIEGU
GŁÓWNYM
1. W biegu głównym prawo startu
mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią
uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do
dnia 23.04.2016 r.). Uczestnicy muszą
posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć
udział w biegu za zgodą pisemną rodzica
lub opiekuna prawnego.
2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą poddać się weryfikacji w Biurze
Zawodów (także w przypadku zgłoszeń

elektronicznych) w dniu zawodów w godzinach: 8:00-11:45.
Uczestnicy zawodów biorą w nich
udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji
w biurze zawodów), stąd też wskazane
jest ubezpieczenie się na własny koszt od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. W dniu biegu w godz. 8:00-15:00,
będzie czynny magazyn depozytów,
w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez
organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem
numeru startowego.
4. Zawodnikom zostanie zapewniona
możliwość bezpłatnego korzystania
z szatni, umywalni i toalet znajdujących
się na terenie szkoły.
VIII. PROWADZENIE ZAPISÓW
(REJESTRACJA), WARUNKI ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1.Zapisy do biegu głównego do dnia
18 kwietnia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego:
www.datasport.pl.
2. Zapisy do biegu głównego od dnia
19 kwietnia do 22 kwietnia prosimy dokonywać za pomocą poczty elektronicznej,
wysyłając wiadomość tekstową (e-mail)
na adres ŚKB „Hermes”: hermesswidnica@gmail.com.
3. Zapisy do biegu w dniu zawodów
prowadzone będą w Biurze Zawodów
w godzinach: 8:00-11:30.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie
przez zawodnika formularza zapisu internetowego lub przesłanego listu za pomocą poczty elektronicznej, tzw. e-maila
(dotyczy zgłoszeń dokonanych w dniach
19-22 kwietnia) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
G 10,00 zł - opłata dla uczestników
Nordic Walking (opłata stała, bezterminowa)
G 25,00 zł- wpłata do dnia 10 kwietnia
(dla uczestników Crossu 10km)
G 35,00 zł- wpłata do dnia 22 kwietnia
(dla uczestników Crossu 10km)
G 45,00 zł - wpłata w dniu biegu
w Biurze Zawodów (dla uczestników
Crossu 10km).

(UWAGA!!! decyduje data wpływu na
rachunek organizatora).
Należną kwotę opłaty startowej z imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, rok urodzenia, wraz z dopiskiem
„Cross 10km” lub „Cross NW” (Nordic
Walking).
Kwotę opłaty startowej można uiszczać przelewem do dnia 22 kwietnia na
poniższy numer konta:
Multi Bank: 80 1140 2017 0000 4902
1305 5552
Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”
ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
PAKIET STARTOWY: medal okolicznościowy-gwarantowany dla osób zgłoszonych (tzn. zarejestrowanych i opłaconych) do dnia 15 kwietnia, osoby zapisane
po tym terminie medale otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 10 maja b.r.),
pomiar czasu, woda mineralna na trasie
i mecie, posiłek regeneracyjny po biegu,
numer startowy, worek na depozyt, los na
loterię.
IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.Klasyfikacja generalna kobiet
(OPEN)
2.Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
G GAZELA (od 16 do 30 lat, roczniki:
1986-2000)
G CHAMPIONKA (od 31 do 40 lat,
roczniki: 1985-1976)
G TYTANKA (41 plus, roczniki: 19751900)
3. Klasyfikacja generalna mężczyzn
(OPEN)
4. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn
G HEROS (od 16 do 30 lat, roczniki:
1986-2000)
G CHAMPION (od 31 do 45 lat, roczniki: 1985-1971)
G TYTAN (od 46 do 59 lat, roczniki:
1970-1957)
G NIESTRUDZENI (60 plus, roczniki:
1956-1900)
Nagrody za zajęcie miejsca I-III
w Klasyfikacjach generalnych kobiet
i mężczyzn:

G puchar, nagroda rzeczowa.
Nagrody za zajęcie miejsca I-III
w Klasyfikacjach wiekowych kobiet
i mężczyzn:
G statuetka, nagroda rzeczowa.
UWAGA Nagrody nie dublują się.
Osoba, która została nagrodzona w Klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w swojej klasyfikacji wiekowej.
Na zakończenie imprezy wśród
wszystkich uczestników zawodów zaplanowane jest losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.
X. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
III Cross Mokrzeszowski odbędzie się
bez względu na warunki atmosferyczne.
W razie potrzeby (wysoka temperatura
powietrza) w okolicach 5 km zostanie zlokalizowany punkt z napojami, w którym
zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę mineralną i posiłek
regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy
muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie
ukończą biegu zobowiązani są do opusz-

czenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy
pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór
i obuwie sportowe.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb wewnętrznych organizatora,
a także wyrażają zgodę na wykorzystanie
ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator III Crossu Mokrzeszowskiego zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr
133 poz. 883).
Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów
pisemnych wywieszonych na tablicy
ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego
przed rozpoczęciem imprezy.
Świdnica, dnia 1 marca 2016 roku.
Radosław Światowy - dyrektor sportowy
biegu - tel. kom. 606-358-565.

Tak grali na hali
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ak informowaliśmy już
w poprzednim numerze,
zakończone zostały rozgrywki drugiej edycji Świebodzickiej Amatorskiej Ligii
Piłki Nożnej Halowej pod honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Świebodzice, której organizatorem była firma Centrum
Pucharowe Świebodzice. Podczas gdy zwycięzcy odebrali zasłużone medale, oklaskujący ich
kibice, dzięki naszemu podsumowaniu, mogą jeszcze raz przypomnieć sobie piłkarskie emocje.
- Do zmagań Świebodzickiej
Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej
Halowej zgłosiło się 12 drużyn,
z czego 2 drużyny wycofały się
ze zmagań piłkarskich. Po rozegraniu przez drużyny rundy
zasadniczej Liga została podzielona na dwie grupy - grupę Mistrzowską (tzn. I Ligę) oraz II
Ligę Dodatkowo wszystkim
drużynom podzieliliśmy punkty
na pół - co stworzyło świetne
widowisko - mówi Tomasz Meges, główny organizator zawodów. - Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
puchary. Pierwsze trzy miejsca
w I Lidze otrzymały dodatkowo
medale oraz nagrody rzeczowe,
a w II Lidze medale. Dla wszystkich wyróżnionych zawodników
przygotowaliśmy statuetki oraz
nagrody rzeczowe. Dziękujemy

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzice znów
pobiegną

amy dobrą informację dla sympatyków biegania. Świebodzice przyłączyły się do akcji Polska Biega - bieg jest już
M
zarejestrowany. Jak co roku dla biegnących będą pamiątkowe

koszulki, grochówka i wiele nagród do wylosowania. W tym roku
pobiegniemy już po raz 10. i z tej okazji planujemy wiele dodatkowych atrakcji, ale o tym poinformujemy wkrótce. Czekamy też
na Wasze pomysły i propozycje. Piszcie do nas na facebook’u lub
e-maila: osir@swiebodzice.pl.

Inauguracja juniorów

rozegranym w niedzielę, 20 marca, meczu inaugurującym
rozgrywki rundy wiosennej sezonu 2015/2016 w Lidze
W
Okręgowej Juniorów Starszych zespół MKS Victorii Świebodzi-

serdecznie: Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi Burmistrzowi
Miasta Świebodzice za objęcie
honorowym patronatem ŚALPH,
Pani Ilonie Szczygielskiej - Kierownikowi Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej za ufundowanie nagród
rzeczowych, Prezesowi OSiR
Świebodzice Sp z o.o. Januszowi Zielińskiemu za ufundowanie wejściówek na basen, firmie Jako Świdnica - Tomasz
Mojsa za ufundowanie nagród
rzeczowych dla najlepszych zawodników, Pizzerii Green Day
- za ufundowanie bonu o war-

tości 300zł, Radnemu Powiatu
Świdnickiego - Panu Pawłowi
Ozga, Panu Bogdanowi Skibie
- właścicielowi portalu skibasport.pl, firmie AUTOLACKE
system ze Świebodzic - Jacek
Oleksyn, Maćkowi Więckowi
- za profesjonalne poprowadzenie zakończenia, oraz wszystkim, którzy w trakcie rozgrywek
pomagali podczas organizacji
ŚALPH.
W przyszłym roku chcemy
stworzyć dwie Ligi (I Ligę i II
Ligę) tak aby każdy mecz stał na
najwyższym poziomie. Mamy
nadzieję, że uda się zebrać

wystarczającą ilość drużyn. Na
dzisiaj - dziękuję wszystkim drużyną za udział w naszej lidze
i zapraszam na III Edycję.
I liga:
I miejsce: KANTOR WREST
II miejsce: PROMONT
III miejsce: JAKO-TEAM
TATUŚKO
II liga:
I miejsce: PRZEDSIĘBIORCY
II miejsce: T-BEST
III miejsce: UPS
ŚWIEBODZICE
I

ce pokonał na własnym boisku drużynę Sparty Ziębice aż 7:1
(1:0). Bramki dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły
w tym spotkaniu zdobyli: Mateusz Melańczuk - 3, Kacper
Powrózek, Paweł Jarosz, Piotr Korga oraz Fabian Chrebela
z rzutu karnego. Tym zwycięstwem nasz zespół umocnił się na
pierwszym miejscu w tabeli tej klasy rozgrywkowej. W następnej
kolejce (3 kwietnia) drużyna zagra w Wałbrzychu z miejscowym
Zagłębiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:30.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Siodlarz, Laskowski, Olszówka, Uglis, Dobrowolski A., Nowowiejski, Powrózek, Melańczuk, Jarosz.
Na zmiany wchodzili: 46 min. Korga P. za Uglisa, 55 min.
Winiarski za Olszówkę, 70 min. Dworzyński za Laskowskiego.

Zmarł pionier piłkarstwa
głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego
zawodnika świebodzickich klubów piłkarskich - ZKS Stali
Z
oraz MKS Victorii Świebodzice, Pana Witolda Sokołowskiego.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” Świebodzice
składa Rodzinie zmarłego wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Jego Pamięci.

Grany weekend
najbliższy weekend (sobota/niedziela 2/3 kwietW
nia) rozpoczynamy rundę wio-

senną sezonu 2015/2016 we
wszystkich ligach, w których
występują zespoły MKS Victorii
Świebodzice. Poniżej prezentujemy plan gier na ten weekend.
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
10:30 - II LIGA MŁODZIKA
MŁODSZEGO
Footbal Academy Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice

SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
11:00 - III LIGA MŁODZIKA
MKS Victoria Świebodzice
- Górnik Wałbrzych
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
13:00 - III LIGA TRAMPKARZY
MKS Victoria Świebodzice
- Bielawianka Bielawa
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
15:00 - LIGA OKRĘGOWA
SENIORÓW

MKS Victoria Świebodzice
- Polonia Stal II Świdnica
NIEDZIELA - 3.04.2016 r.
godz. 11:00 - KLASA B SENIORÓW
GKS Zagłębie Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice
NIEDZIELA - 3.04.2016 r.
godz. 14:30 - LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH
GKS Zagłębie Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice.

Kamil Skowroński (złoto),
Michał Paczuk (brąz), Sebastian Ulewski (brąz), Michał
Paluch oraz dwa medale Gminny Ośrodek Sportu Dobromierz:
sekcja karate Kłaczyna Natalia
Kaniecka (brąz) i Patryk Zakrzewski (brąz). Serdecznie
dziękuję naszym sponsorom za
wkład ,energię i wspópracę.
W trakcie Mistrzostw klub
Fighter obchodził swoje 20.
lecie. Z tej okazji wręczone zostały honorowe odznaki za
wkład w rozwój kick-boxingu.
Złote odznaki klubu otrzymali:
Prezydent Miasta Świdnica Beata Moskal-Słaniewska, Monika Kaczmarek - 3- krotny
Mistrz Polski w kick-boxingu,
zdobywczyni Pucharu Polski
w kick-boxingu, trener Krystian
Grodowski, trener Mariusz
Kuc, sędzia i wieloletni działacz
Andrzej Jankowski, Tomasz
Pudłowski - wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w taekwondo, Mateusz Pudłowski - wie-

lokrotny medalista Mistrzostw
Polski w taekwondo All Style
karate, Paul Martin Priv, Sensei
Andrzej Byjos, Sensei Tomasz
Byjos, Beata Sawicka, Kamil
Skroboń, Sebastian Skroboń.
Srebrne odznaczenia: trener
Norbert Rossa, Jaro Jarosław
Zagajewski, Rafał Staniszewski, Irek Łuckoś, Rafał Wójcik, redaktor Rafał Pawłowski,
Maciej Jajuga, Piotr Jamro,
Bartek Szubart, radny miasta
Świdnica Wiesław Żurek. Brązowe odznaczenia: Tomasz Meges, Rafal Gdowski, Grzegorz
Zawojak, Mariusz Raczyński,
Krzysztof Zajączkowski, Tomasz Gierwatowski Przemek
Schemeck Pasikowski, Grzegorz Kudelski, Jacek Rafalont.
Arkadiusz Kaczmarek otrzymał wyróżnienie od najstarszej
Federacji kick-boxingu WKA,
a był to pas za osiągnięcia sportowe i trenerskie od właściciela
Federacji Paula Ingrama i Paula Martina.

Walczyli na medal
W

niedzielę, 20 marca,
w Świdnicy na hali
sportowej na Zawiszowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski WKA pod patronatem PFKB - „Łączy nas sport,
nie narkotyki”. Organizatorem
zawodów był Fighter Club Kaczmarek& Grodowski, współorganizatorem Gmina Świdnica.
W zawodach wzięło udział ponad 250 zawodników - bąbli,
dzieci, kadetów, juniorów, seniorów i weteranów, reprezentujących ponad 30 klubów z całego kraju. Fighter klub Kaczmarek& Grodowski zdobył 15 medali i dwa medale Gminny Ośrodek sportu Dobromierz: Angelika Bernatowicz - (srebro),
Nicola Cajzner (srebro), Nikola
Stępska (brąz), Anna Gerus,
Kacper Jamrozik (złoto), Kamil Jamrozik (złoto), Patryk
Szparniak (srebro), Dawid Maciejewski (srebro), Wojtek Kłos
(srebro), Damian Szelezin
(brąz), Dawid Ożóg (srebro),

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

Nazwa nieruchomości
l. mieszkalny 9 (18)
l. mieszkalny 4 (1)
l. użytkowy (2)

Nr działki gruntu
314/1
626/1
535

Obręb
3
4
3

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

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
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 mieszkanie na II piętrze. Okna nowe
PCV, panele. Po kapitalnym remoncie wraz z zabudową kuchenną 60 M2 cena 189 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. ATRAKCYJNA CENA. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 60,6 m2
cena 150 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe komfor-

towe mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV, instalacje
elektryczne, ościeżnice nowe.
60 m2 cena 169 tys.
4. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Wysoki parter. 3
pokojowe, wysoki standard, 2
piwnice. 60 M2 cena 185 tys.
5. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe mieszkanie na I
piętrze. Dwa balkony. 80 M2
cena 200 tys.
6. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka do remontu
na I pietrze. 26 M2 cena 70 tys.
7. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena
153 tys.

cie wraz z zabudową kuchenną. 22 M2 cena 65 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej. Osiedle
Piastowskie. Duża działka stan
de-weloperski. 131M2 cena
480 tys.
10. Sprzedam. Dom w Szymanowie. Działka 4600 m2
cena 390 tys.
11. Sprzedam. Pół domu
okolice Parku w Świebodzicach. 120M2 cena 350 tys.
12. Do wynajęcia dom wolnostojący Osiedle Słoneczne
z zagospodarowanym ogrodem. 5 pokoi, duża kuchnia ze
sprzętem AGD. Garaż. Cena
2500 zł miesięcznie. Polecam.

8. Sprzedam. Centrum. Kawalerka po kapitalnym remon-

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

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIA DROBNE
 posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej, która sama
nie funkcjonuje oraz wózek
inwalidzki,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
 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
 tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268
 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

ŚP. Irenę Bednarczyk

- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Stanisława Szubarczyka

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

reklama/pożegnania

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

ŚP. Józefa Wrony

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

ŚP. Ryszarda Jankowskiego

- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Iwony Krakus

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Synowie, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Witolda Sokołowskiego

- Żona, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

ŚP. Leszka Wróbla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuk, Siostry i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Przedszkolaki zrobiły piękne
palmy
oświata

Spotkanie z człowiekiem
z pasją
piątek, 1 IV 2016

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

FOT. SP 3

T

czniowie klas VISszkoły
Podstawowej nr 3 gościli
U
w Społecznym Gimnazjum Aka-

demickim, gdzie poznali niezwykłego człowieka z pasją - himalaistę Piotra Snopczyńskiego. Góry stanowią istotę życia
pana Piotra. Ten niezwykle aktywny człowiek uważa, że póki
żyje, musi szukać czegoś nowego, poznawać innych ludzi
i świat. Robi to konsekwentnie
od lat, choć sprawdzał się nie
tylko jako himalaista i ratownik

górski, ale także jako nauczyciel,
ciężarowiec, narciarz, judoka,
szkoleniowiec oddziałów specjalnych, niosący pomoc i ratunek w czasie najpoważniejszych
powodzi, specjalista od robót
wysokościowych. Spotkanie
z tak niezwykłą osobą było niesamowitym doświadczeniem,
motywacją do życia według
marzeń. Pan Piotr jest dowodem
na to, że trzeba marzyć, bo
marzenia się spełniają.
I

Sukces w Czwórce

radycją Publicznego Przedszkola nr 2 jest wprowadzanie
dzieci w nastrój oczekiwania na święta Wielkiej Nocy. Nasze
przygotowania zaczynają się od konkursów i przeglądów na
świąteczna ozdobę i kartkę. Kolejnym etapem są piękne kolorowe
palmy, które wykonują wszystkie grupy przedszkolne. Wśród nich
są tradycyjne, przybrane kwiatami z bibuły oraz oryginalne - ozdobione kwiatami z kolorowego papieru, pomalowanymi wydmuszkami.
Palmy te starszaki zanoszą do pobliskich kościołów - Św. Brata
Alberta Chmielowskiego i Św. Franciszka z Asyżu, gdzie poświęcone były ozdobą głównego ołtarza podczas Świąt Wielkanocnych.

O środowisko trzeba dbać

irma CAST rozstrzygnęła konkurs plastyczny pt. „Ochrona Środowiska”, któF
ry został zorganizowany dla uczniów

Dzieci poradziły sobie z tymi kwestiami
znakomicie.
Komisja miała trudny wybór, ostatecznie
wybrano trzy najlepsze prace. Ich autorami
są:
I miejsce - nagroda tablet KIANO SLIMTAB 8 - Oliwia Szatkowska
II miejsce - nagroda smartfon PHILIPS
S309 - Rafał Zima
III miejsce - nagroda aparat cyfrowy
NIKON Coolpix L31 - Katarzyna Pietroń.
Gratulujemy.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.

Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Zadaniem uczestników
konkursu było przedstawienie problematyki ochrony środowiska w formie plastycznej - dowolną techniką.
Poprzez pracę plastyczną należało
spróbować odpowiedzieć na pytanie,
w jaki sposób możemy wpłynąć na otoczenie, by było w nim jak najmniej zanieczyszczeń oraz jak możemy zapobiegać
i przeciwdziałać skutkom nadmiernej
eksploatacji surowców naturalnych.

Happening pierwszego dnia wiosny

ełną parą ruszyła realizacja projektu „Czas na zdrowie” w PubliczP
nym Zespole Szkół Podstawowo-

Zajączek w Niezapominajce
Priscila Da Silva Dąbrowiecka z klasy I „a” zdobyła I
miejsce w powiatowym konkursie plastycznym pt: „Zasady
bezpieczeństwa Kubusia Puchatka”. Gratulujemy
uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

Pisz do nas!

Czekamy na ważne i ciekawe informacje.
e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.
21 marca byliśmy tego świadkami
i uczestnikami. Każda klasa miała
przygotować jeden punkt programu
happeningu na powitanie wiosny.
Klasy czwarte zajęły się tematem
zdrowego trybu życia, klasy piąte
- zdrowym odżywianiem, a klasy
szóste - rolnictwem ekologicznym.
Powstały piękne plakaty, pouczające
prezentacje, ciekawe i zabawne scenki
teatralne. Nikt nie próżnował, a efekty pracy mogliśmy podziwiać wszyscy. GRATULUJEMY POMYSŁÓW! Przed nami kolejne etapy
projektu, o przebiegu których stopniowo będziemy Państwa informować.
I

Publicznym Przedszkolu nr 3 dzieci bardzo
starannie przygotowały się do Świąt WielW
kanocnych. Były kolorowe stoły wielkanocne, na

których nie zabrakło pisanek, zajączków, wielkanocnych baranków i oczywiście zielonej rzeżuchy.
23 marca dzieci od rana czekały na Zajączka .
Podczas uroczystości starszaki z grupy „Biedronki”
przedstawiły pozostałym przedszkolakom „Wielkanocną bajeczkę”. Następnie wspólnie z Zajączkiem dzieci brały brały udział w konkursach, zabawach przy muzyce. Ozdabiały koszyczek wielkanocny, a panie brały udział w konkurencji sprawnościowej „Podrzucamy jajka”. Nie zabrakło także życzeń
wielkanocnych dla dzieci, personelu od p. dyrektor.
Na koniec Zajączek zaprosił dzieci do szukania
„zajączkowych upominków”.
Cieszymy się Zajączku, że o nas nie zapomniałeś!

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

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Dom Złotego Wieku
wieści z sesji
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w partnerstwie publiczno-prywatnym
B

ez wątpienia jedną
z ważniejszych uchwał
XVIII sesji Rady Miasta w dniu 30 marca
2016 r. było wyrażenie zgody na
przystąpienie do realizacji
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia
pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach
z przeznaczeniem na Dom
Złotego Wieku”.

Wprawdzie nie odbyła się
żadna dyskusja nad uchwałą,
jednak wynik głosowania - 17
głosów za, przy tylko 3 wstrzymujących świadczy że radni
z przychylnością patrzą na tego
typu formułę. Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz częściej stosowany przez samorządy
i instytucje instrument prawny,
dający możliwość realizacji
zadań publicznych.
Gmina Świebodzice od wielu
lat szuka sposobu na realizację

potężnego zadania, jakim jest
adaptacja dawnego internatu
przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom
Złotego Wieku - placówkę, która
zajmie się kompleksową opieką
nad osobami starszymi i samotnymi. Inwestycja wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych, których samorząd nie
jest w stanie ponieść. Próby
sprzedaży obiektu, jak dotąd,
także się nie powiodły, stąd
pomysł, by zwrócić się w stronę
ppp.

Uchwała, wyrażająca zgodę
na przystąpienie do tego typu
partnerstwa, daje możliwość
uruchomienia pełnej procedury
i poszukiwania partnera prywatnego, który zrealizuje inwestycję.
O szansach i ewentualnym
ryzyku, jakie niesie ze sobą ppp,
porozmawiamy z Burmistrzem
Miasta Bogdanem Kożuchowiczem - rozmowa w następnym
numerze Gazety Świebodzickiej.

Ministerstwo Rozwoju wspiera ppp
Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp)
jest jedną z możliwości realizacji zadań
publicznych. Podstawą ppp jest podział zadań
między sektorem prywatnym i publicznym
oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności,
tak, by wspólne przedsięwzięcie zrealizować
efektywnie i z korzyścią dla społeczeństwa.
Wykonanie przez partnera prywatnego takich
zadań wiąże się z budową lub remontem
niezbędnej infrastruktury, a następnie jej
utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu
ppp należy traktować jako z jednej strony
narzędzie wspomagające rozwój
infrastruktury, z drugiej natomiast, jako
sposób dostarczania obywatelom określonych
usług.
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem ppp
jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta
na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem

prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie
publiczno-prywatnym partner prywatny
zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia
za wynagrodzeniem oraz do poniesienia
w całości albo w części wydatków na jego
realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się
natomiast do współdziałania w osiągnięciu
celu tego przedsięwzięcia.
PPP jest otwarte na wszelkie dziedziny
i rodzaje usług, które zgodnie z obowiązującym
prawem powinny być świadczone przez sektor
publiczny. Partnerstwo publiczno-prywatne
to dla Polski szansa na realizację istotnych
projektów w takich obszarach jak edukacja,
ochrona zdrowia czy infrastruktura, a zarazem
wyzwanie dla administracji publicznej
i przedsiębiorców. Obok korzyści związanych
z pozyskaniem finansowania przez partnera
publicznego, ppp ma znaczenie dla jakości
świadczonych społeczeństwu usług i poprawy
standardu dostępnej infrastruktury.
Minister Rozwoju wspiera wykorzystanie ppp
poprzez powołaną w styczniu 2011 r.

Platformę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Porozumienie w sprawie Platformy
współpracy w zakresie ppp podpisali
ministrowie, prezesi urzędów centralnych,
prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie
i wójtowie, przewodniczący organizacji
samorządowych i Banku Gospodarstwa
Krajowego (28 podmiotów publicznych).
Od tego czasu do Platformy PPP dołączyły
kolejne miasta i gminy, marszałkowie
województw, spółki publiczne, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, agencje
rozwoju regionalnego, publiczne placówki
medyczne i uczelnie wyższe. Członkiem
Platformy PPP może być każdy podmiot
publiczny, który zadeklaruje chęć przyłączenia
się, poprzez wypełnienie stosownej deklaracji
dostępnej na stronie internetowej ppp.
Główne cele działalności Platformy PPP to
skuteczna realizacja projektów realizowanych
w oparciu o formułę ppp dzięki wymianie
wiedzy, dobrych praktyk oraz wypracowaniu
i upowszechnianiu wzorcowej dokumentacji.

w budżecie

KRÓTKO...

Plany zagospodarowania
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto trzy
uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dotyczą one rejonów ul. Jasnej, Długiej i Jeleniogórskiej.
O zmianę planów wnioskowały osoby prywatne.

Zmiany w składzie Rady
Społecznej ośrodka
Violetta Chorąży, radna powiatowa,
dołączyła do składu Rady Społecznej
Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Zastąpiła
odwołanego Andrzeja Chuchro,
przedstawiciela Wojewody
Dolnośląskiego.

Aport do ZWiK
Na mocy uchwały o celowości wniesienia aportu
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ZWIK otrzymał
kolejne trzy odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
wykonanej przez gminę na terenie miasta.
Chodzi o odcinki wykonane w ramach zadania
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową pasa drogowego
wraz z infrastrukturą
techniczną ulicy
Królowej Elżbiety
w Świebodzicach
- etap I”.
Wartość wniesionego
aportu to ponad
300 tys. zł.


P

Cele te realizowane są w głównej mierze
przez udzielanie wsparcia przygotowania
projektów, które przewidziane są do realizacji
w formule ppp. Na bazie wspieranych
projektów powstają raporty i dokumenty
dotyczące różnych sektorów (np. drogi,
zdrowie, gospodarka odpadami, efektywność
energetyczna). Mogą być one wykorzystywane
przez inne podmioty publiczne realizujące
lub planujące podobne zadania inwestycyjne
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce. Platforma PPP uwzględnia w swoich
pracach również projekty hybrydowe
- czyli takie, które łączą partnerstwo
publiczno-prywatne i dofinansowanie
ze środków unijnych.
Przygotowanie projektów hybrydowych
wymaga szczególnego podejścia,
dlatego przygotowaliśmy wytyczne dotyczące
analiz finansowych dla tego typu projektów.

Źródło: www.mr.gov.pl

odczas XVIII sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach
podjęto aż 12 uchwał. Jedną
z nich było wprowadzenie zmian
do budżetu na rok 2016 - takie
zmiany wprowadzane są na bieżąco, w związku np. z pojawieniem się dotacji, dodatkowych
wpływów, koniecznością przesunięć, itp.
W uchwale zwiększono plan
dochodów o kwotę 1.230.596 zł.
Tak duża suma to efekt m. in.
otrzymania dotacji z budżetu pań-

stwa w wysokości 826.110 zł na
realizację zadań własnych gminy
z zakresu wychowania przedszkolnego.
400 tys. zł to z kolei dotacja celowa w ramach programów
z udziałem środków unijnych
- w tym przypadku jest to końcowe rozliczenie inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Chodzi o budowę kanalizacji m. in. na ul. Łącz-

nej, Ofiar Oświęcimskich, Jeleniogórskiej.
Plan wydatków został z kolei
zwiększony o 780.464 zł, pojawiło się także nowe zadanie
- budowa ścieżek rowerowych
i nowego oświetlenia w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Projekt jest w fazie opracowywania koncepcji, wstępnie
przeznaczono na niego 60.000
zł. W przyszłości gmina będzie
składać wniosek o dofinansowanie.

O kwotę ponad 72 tys. zł zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, pozostałe zmiany to
przesunięcia między działami na
wnioski kierowników jednostek.
W związku z rozliczeniem budżetu za rok 2015 koniecznym
było zmniejszenie planowanych
wolnych środków o kwotę 450.
132 zł, które na dzień 31 grudnia
2015 roku wyniosły 1.599,400 zł.


prowadzono zmiany do
uchwały w sprawie przyW
jęcia do realizacji Planu Gos-

Na etapie oceny wniosku przez
instytucje pośredniczące, weryfikowana będzie zgodność projektu
z harmonogramem rzeczowofinansowym PGN.
A interesariuszem planu jest nie
tylko gmina, ale także podległe jej
podmioty, ponadto spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe czy
prywatni właściciele indywidualnej zabudowy mieszkalnej.
W dodatku w ostatnich trzech
miesiącach gmina, ale także
inne podmioty z terenu gminy,
zgłosiły nowe projekty do realizacji w ramach działań nisko-

emisyjnych i termomodernizacyjnych.
Posiadanie wpisu do PGN warunkuje uzyskanie wsparcia dla

szeregu inwestycji planowanych
do realizacji.

Zmiany w PGN
podarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 z perspektywą do
20130 r. dla Gminy Świebodzice,
w uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
W związku z nowymi zasadami
dofinansowania projektów ze środków europejskich, nowe projekty
nie ujęte w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej nie będą mogły
uzyskać dofinansowania z Unii
Europejskiej.



Nie łamią prawa, ale gdzie
przyzwoitość?
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„Cmentarny komis”
denerwuje mieszkańców,
mających kłopot
z zaparkowaniem auta
pod nekropolią
na Wałbrzyskiej

T

emat nabrzmiewa, ostra
dyskusja toczy się na
internetowych forach,
radni biorą problem pod
lupę. O co chodzi? O zaparkowane w różnych częściach miasta samochody, przeznaczone do
sprzedaży. Blokują miejsca parkingowe, jednak ich właściciele
nie łamią prawa. Bo zaparkować
auto w wyznaczonym miejscu
może każdy.

Najbardziej newralgicznym
miejscem okazała się zatoczka
przy cmentarzu na ul. Wałbrzyskiej. Tam systematycznie pojawia się kilka samochodów z wywieszką „na sprzedaż”. Auta
zabierają miejsca postojowe
tym, którzy przyjechali odwiedzić cmentarz.
- Nie miałem gdzie zaparkować i wysadzić mamy, która szła
odwiedzić grób, w zatoczce stały
cztery samochody wystawione
do sprzedaży! Co to jest, komis
samochody? - denerwuje się pan
Tomasz, który napisał do naszej
redakcji z prośbą o zajęcie się
tematem.
Sprawa jest dobrze znana strażnikom miejskim, którzy już kilkakrotnie rozmawiali z właści-

cielami pojazdów na temat parkowania. Prawda jest jednak
taka, że nie łamią oni prawa
- parkowanie nie jest określone
ramami czasowymi, jest bezpłatne i dostępne dla każdego. Mandatu zatem nikt wystawić nie
może. Można tylko prosić, apelować.
- Jedynym rozwiązaniem jest
wprowadzenie ograniczeń czasowych parkowania, jednak na
to musi wyrazić zgodę administrator drogi - mówi Łukasz Gil,
Komendant SM. A droga jest
wojewódzka, nie gminna, w tym
cały szkopuł. Gdyby była lokalna, znaki już dawno by się pojawiły. A podobno drogi wojewódzkie nie chcą się zgodzić na
ograniczenia czasowe.

Inna sprawa, że takich zatoczek w mieście jest wiele - czy
zatem na każdej wprowadzać
ograniczenia czasowe? Parkingów nie przybywa, a samochodów owszem, jest coraz więcej.
Kolejne dwa duże auta stały
przez pewien czas w zatoczce
parkingowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Dwa potężne
SUV-y zabierały sporo miejsca,
co z kolei mogło utrudniać
życie rodzicom, przywożącym
czy odwożącym dzieci ze szkoły. Ale auta też już zniknęły
- pewnie się sprzedały. Czy
pojawią się następne? - Jeśli
tak, to w świetle przepisów nie
będzie się można do tego
„przyczepić”.

Swego czasu podobny problem istniał na Osiedlu Piastowskim.
- Mieliśmy taką nabrzmiałą
sytuację na Chrobrego 6, tam
stało nawet i kilka takich aut, ale
ostatecznie właściciel tych pojazdów przeniósł się w inne
miejsce - mówi Zbigniew Wółkiewicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. - Teraz też się pojawiają - jedno, dwa
auta w różnych częściach osiedla, ale nie mam sygnałów, żeby
było to uciążliwe dla mieszkańców.
Po ostatniej interwencji Straży
Miejskiej auta ponownie zniknęły spod cmentarza. Na jak
długo? To się okaże. Ich właściciele dobrze wiedzą, że prawa

nie łamią - co najwyżej dobre
zasady współżycia obywatelskiego i zwykłej przyzwoitości.
Co ciekawe - jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, właściciele
to pracownicy służb, które na co
dzień zajmują się egzekwowaniem przestrzegania prawa...
Tematem zajmuje się właśnie
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.
- Chcemy spróbować znaleźć
jakieś rozwiązanie, temat jest
bulwersujący - przyznaje Jarosław Dąbrowski, przewodniczący komisji.
Czy radnym uda się problem
zlikwidować? Do tematu wrócimy w następnym wydaniu GŚ.
I

Śląsk” jest właśnie dla Ciebie.
„Aktywny Dolny Śląsk” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakłada przekazanie 600
tys. zł do dyspozycji organizacji
pozarządowych na realizację
wydarzeń sportowych, turystycznych i sportowo-turystycznych. Zasada jest prosta - mieszkańcy z obszaru całego Dolnego

Śląska zgłaszają swoje propozycje na ciekawe przedsięwzięcia
rekreacyjne, po czym organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert aplikują
o jego realizację.
Budżet realizowany będzie
w całym województwie dolnośląskim, w podziale na pięć
okręgów: Jeleniogórski, Wałbrzyski, Legnicki, Wrocławski

oraz Miasto Wrocław. Każdy
z okręgów będzie dysponował
kwotą 120 tysięcy złotych.
Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego
pomysłu przekona min. 50 osób,
a zagłosować będą mogli już 16latkowie. Szacunkowa kwota na
jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może

przekraczać 40 tys. zł. Każdy
z subregionów w efekcie wyłoni
„własne” zwycięskie projekty.
Szczegóły dotyczące projektu
oraz platforma do zgłaszania

pomysłów dostępne są pod adresem:
http://aktywny.dolnyslask.pl/

Aktywny Dolny Śląsk - zgłoś zwój pomysł

M

asz pomysł na ciekawe
przedsięwzięcie sportowe lub turystyczne, jesteś organizatorem lokalnej imprezy rekreacyjnej, której chciałbyś nadać rangę wojewódzką,
a może działasz w obszarze
sportu oraz turystyki i widzisz
potencjał na ożywienie tej płaszczyzny życia społecznego? Jeśli
tak, program „Aktywny Dolny
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Bezpiecznie szukaj pracy za granicą
iele osób decyduje się na
podjęcie pracy poza graniW
cami kraju. Na rynku nie brakuje

ofert wyjazdów do Niemiec,
Wielkiej Brytanii. Szukamy lepszych warunków finansowych,
ale chcielibyśmy znaleźć odpowiednią, a przede wszystkimi
uczciwą ofertę.

Jak taką znaleźć? Jak nie dać
się naciągnąć? Odpowiedzi na te
pytania spróbują dać pracownicy
Europejskich Służb Zatrudnienia
EURES podczas spotkania
w Świebodzicach.
Wydział Promocji Urzędu
Miasta oraz świebodzicka Filia
Powiatowego Urzędu Pracy za-

praszają na kolejne już warsztaty
z cyklu „Bezpieczne poszukiwanie pracy za granicą”. Odbędą
się one 14 kwietnia (czwartek),
w Miejskim Domu Kultury przy
ul. Wolności 13.
Początek spotkania - godz.
10:00. Serdecznie zapraszamy.
I

Giełda szans
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

koło 600 gimnazjalistów ze Świebodzic,
Wałbrzycha i Mokrzeszowa odwiedziło IV
Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery
w Świebodzicach. Edukacyjna
giełda odbyła się w czwartek, 17
marca, w Miejskim Domu Kultury.
Zainteresowanie tym wydarzeniem wśród zarówno uczniów, jak i szkół wyższych, z roku na rok jest coraz większe,
o czym świadczy rekordowa
liczba podmiotów, prezentujących swoją ofertę edukacyjną
i doradczą - było ich aż 27. Po
raz pierwszy gościliśmy szkołę
wyższą z sąsiedniego województwa - Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Nysie.
Tłumnie stawiły się uczelnie
z naszego województwa, na czele z Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Ekonomicznym;
swoją ofertę zaprezentowały
także służby mundurowe: Policja czy Wojewódzka Komenda
Uzupełnień.
- Tak liczna państwa obecność
pokazuje, że tego typu targi są

wieści z miasta

potrzebne, a tym bardziej cieszy
mnie widok tak wielu placówek
wyższych, kształcących przyszłych specjalistów. Sygnały,
jakie docierają chociażby z lokalnego rynku, od naszych
przedsiębiorców jednoznacznie
wskazują, że potrzebni są ludzie
z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, ekonomiści.
Jest więc szansa, że młodzież
znajdzie tu swój przyszły kierunek kształcenia, czego wszystkim życzę - podkreślał podczas
otwarcia gospodarz i współorganizator targów, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, dziękując za współpracę Powiatowemu
Urzędowi Pracy Filii w Świebodzicach, który jest partnerem
tego przedsięwzięcia.
W otwarciu IV Świebodzickich Targów wzięli udział także: Teresa Stoszek, Zastępca
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Joanna
Dulowska, Kierownik Filii
w Świebodzicach, radni miejscy: Zbigniew Opaliński - będący także członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, Zofia
Marek oraz Marek Jakubina.

- Jestem przekonany, że taki wybór ofert pomoże w podjęciu
decyzji o dalszej edukacji -mówił podczas otwarcia burmistrz
Bogdan Kożuchowicz
Młodzież ze wszystkich świebodzickich gimnazjów, a także
uczniowie Gimnazjum nr 2 i 7
w Wałbrzychu oraz Zespołu
Szkół w Mokrzeszowie oblegała przez kilka godzin stoiska placówek, sporym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dziewcząt cieszyła się oferta Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, oferującej np. kierunek

związany z szeroko rozumianą
kosmetologią, zabiegami wellness, itp. Młodzi ludzi dopytywali także o warunki pracy
w policji, o programy stypendialne, praktyki, itp.
W trakcie trwania targów doradcy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wałbrzychu i Świebodzicach prowadzili
warsztaty i porady dotyczące

VI Festiwal Sztuki
i Rzemiosła Targira-art
Nie zabrakło naszych lokalnych placówek - m. in. Zespołu Szkół
im. Prosińskiego

J

ak juz informowaliśmy, tegoroczna
edycja - VI - Festiwalu Sztuki v Rzemiosła Targira-art odbędzie się
w dniach 17-19 czerwca 2016 roku w Świebodzicach. Imprezę wspiera finansowo
Gmina Świebodzice patronem medialnym
jest Gazeta Świebodzicka.
Organizatorzy szykują wiele atrakcji,
będzie można m. in. zapoznać się z twórczością jednego z najlepszych polskich
kowali artystycznych, posłuchać wykładu
o dolnośląskich ametystach oraz zwiedzić
dwie bardzo ciekawe wystawy, które są specjalnie przygotowane na VI Targirę-art.
2016.
Kowalstwo okresu art déco i współczesne - to tytuł wykładu Ryszarda Mazura,
który będzie jednocześnie myślą przewodnią tegorocznej edycji Festiwalu. W środowisku kowali artystycznych pan Ryszard
jest ogólnie znaną i niezmiernie cenioną
postacią. Jest posiadaczem honorowego
tytułu Mistrza Rzemiosła Artystycznego,
zasiada w jury wielu imprez kowalskich
zarówno w Polsce, jaki i Europie.
Ametysty z Dolnego Śląska w sztuce
i rzemiośle - to wykład z zakresu mineraologii Dolnego Śląska połączony z promocją książki o tym samym tytule. Jej autorem

Uczniowie szkoły rolniczej w Mokrzeszowie jak zawsze
w barwnych strojach ludowych

jest Mirosław Kuleba prozaik, reportażysta i niezależny dziennikarz. To także autor
kilkuset publikacji w prasie krajowej, głównie reportaży, również telewizyjnych oraz
książek, m. in. o tematyce związanej z kamieniami ozdobnymi z Dolnego Śląska.
Wydawca i redaktor naczelny pisma Winiarz Zielonogórski.
Malarskie odloty 2016 - to wystawa najnowszych prac znanego wrocławskiego
artysty-plastyka Czesława Wiącka. Prezentowane dzieła są specjalnie przygotowane na VI Festiwal Targira-art. 2016. Jej
autor to absolwent wrocławskiej PWSSP,
członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików XYLON oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku ma
kilkanaście wystaw indywidualnych, a jego
prace znajdują się w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą, m. in.
w Austrii, Holandii, Niemczech, Szwecji
i Kanadzie.
Cyrkulacja, Wymiana, Ruch - to z kolei
tytuł wystawy fotograficznej przygotowanej na Targirę-art. 2016 przez Norberta
Wawrzyniaka i Agnieszkę Hundert-Wawrzyniak. Pan Norbert specjalizuje się
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Młodzież zbierała ulotki, zadawała pytania, były też rozmowy
indywidualne
poruszania się na aktualnym
rynku pracy i umiejętności
wyboru kierunków kształcenia,

odpowiadającym wymogom tego rynku.
I

Lista podmiotów, które wzięły udział w targach
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
3. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
5. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą
w Wałbrzychu
8. Politechnika Wrocławska - Filia Wałbrzych
9. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Wałbrzychu
10. TEB Edukacja Wałbrzych
11. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu
12. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu
13. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
14. Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Świdnicy
15. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
16. Świdnickie Centrum Edukacji
17. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy
- Filia w Świebodzicach
19. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy - Filia w Świebodzicach
20. Europejskie Służby Zatrudnienia - EURES
21. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie
22. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach
23. Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach
24. Zespół Szkół Społecznych w Wałbrzychu
25. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach
26. Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy.

w fotografii klasycznej i post-produkcji
fotografii. Zajmuje się również tworzeniem
grafiki komputerowej. Pani Agnieszka łączy fotografię z projektowaniem architektury wnętrz. W latach 90-tych rysowała satyrę
do tygodników oraz ilustracje książkowe
dla dzieci. Mają za sobą wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Oboje są aktywnymi animatorami sztuki na terenie Wałbrzycha.
Targirze towarzyszyć będą warsztaty
artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych zainteresowanych własnym aktywnym działaniem związanym ze sztuką.
Organizatorzy przygotowali trzy rodzaje
zajęć - zajęcia z powertex-u, gliny ceramicznej oraz podstaw filcowania na sucho.
Honorowy patronat nad festiwalem
objęli:
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogdan Zdrojewski.
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Było świątecznie, radośnie
i kolorowo
W

świątecznym nastroju, w otoczeniu
bazi, pisanek, baranków i przy pysznym cieście spotkali się laureaci
i wyróżnieni w dorocznym konkursie na najładniejszą kartkę
wielkanocną. Jego organizatorem od wielu lat jest Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, a od kilku edycji
wspiera nas także II Oddział BZ
WBK w Świebodzicach.
Uroczyste rozdanie nagród
i dyplomów odbyło się we wtorkowe popołudnie, 22 marca,
w Miejskim Domu Kultury.
Laureaci otrzymali z rąk burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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i Marzeny Makieły, dyrektor
BZ WBK, serdeczne gratulacje
i podziękowania, a wraz z nimi
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki - powędrowały
one zarówno do nagrodzonych,
jak i wyróżnionych. Nie mogło
także zabraknąć wielkanocnego
Zajączka, który swoim przybyciem na salę sprawił wszystkim
wielką radość, a każde dziecko
otrzymało od kłapoucha coś
słodkiego.
Dodatkowo panie : Marzena
Makieła i Małgorzata Kuriata
kierownik Obsługi Klienta BZW
BK, zorganizowały szybki konkurs - trzy osoby, które znalazły
naklejkę na oparciu swojego
krzesła, otrzymały upominki.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UMa
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Podczas wręczenia nagród i dyplomów jak zawsze panowała
bardzo serdeczna i świąteczna atmosfera
- Mam nadzieję, że już szykujecie się na kartkę bożonarodzeniową - żartował burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreślając,
jak wielką radość sprawia fakt,
że na oba konkursy nasyłana jest
rekordowa liczba prac (w tym
roku było ich aż 400).

Nagrodzone prace są drukowane i wysyłane wraz z życzeniami od władz Świebodzic do
setek instytucji, firm, w tym
także do Watykanu. Koordynatorem konkursu jest Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.

Zobacz
materiał video na
www.swiebodzice.pl/
Miejska Telewizja Internetowa

Zajączek przykicał
z niespodzianką
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Wielkanocny Zając też miał
dużo pracy, biegając między maluszkami i obdarowując je czekoladowymi jajeczkami. W ten
sposób najmłodsi miło spędzili
ponad półtorej godziny.
I

Pinokio z Nowego Sącza. Dzieci
obejrzały przygody kłamliwej
kozy, a po spektaklu miały okazję zobaczyć kukiełki z bliska,
wejść na scenę i zajrzeć „za kulisy”. To była kolejna, wielka frajda dla maluchów.

FOT. TOMASZ MERCHUT

W

esoły teatrzyk, wspólne śpiewanie i zabawa, słodkości i prezenty - tak wyglądała tegoroczna zabawa z okazji
Zajączka, zorganizowana przez
Burmistrza Miasta dla najmłodszych z przedszkoli i zerówek.
Spotkanie odbyło się we wtorek, 22 marca, w Gimnazjum
nr 1. Najpierw wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia dla autorów najładniejszych ozdób świątecznych, którzy zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu,
ogłaszanego cyklicznie przez
Burmistrza Miasta. Dyplomy
i upominki wręczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, przy
wesołej asyście Zajączka.
Ale gwoździem programu był
oczywiście spektakl teatralny
w wykonaniu Teatru Lalek

Wielkanoc/oświata

Konkurs na „Najładniejszą ozdobę wielkanocnego stołu”
KATEGORIA: PRZEDSZKOLA
G I miejsce - Bartek Stanisławski - Publiczne Przedszkole Nr 2
G II miejsce - Szymon Kończewski - Publiczne Przedszkole Nr 3
G III miejsce - Martyna Misiak - Przedszkole Niepubliczne
Koniczynka I
Wyróżnienie - Nadia Wolontkowska - Niepubliczne Przedszkole
Językowe „Chatka Puchatka”
Wyróżnienie - Adam Rzepecki - Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Chatka Puchatka”
Wyróżnienie - Klara Szynalska - Publiczne Przedszkole Nr 3
Wyróżnienie - Julia Łękawska - Publiczne Przedszkole Nr 2
Wyróżnienie - Amelia Hajduk - Przedszkole Niepubliczne „Kraina
Marzeń”

Wyróżnienie - Jan Grylewicz - Publiczne Przedszkole Nr 2
Wyróżnienie - Nataniel Nogalski - Publiczne Przedszkole Nr 3
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
G I miejsce - Arek Boguś - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
G II miejsce - Zuzanna Partyka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
G III miejsce - Martyna Szymczak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Wyróżnienie - Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Wyróżnienie - Paulina Witczak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Wyróżnienie - Aleksandra Mikosz - Świetlica Środowiskowa
Wyróżnienie - Izabela Frąckiewicz - Świetlica Środowiskowa
Wyróżnienie - Filip Sosnowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Wyróżnienie - Michał Mielczarek - Publiczna Szkoła Integracyjna
Wyróżnienie - Jakub Brzezicki - Dom Pomocy Społecznej

Wyróżnienie - Zuzia Marciniak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
KATEGORIA: GIMNAZJA
G I miejsce - Michał Sworzyński - Zespół Szkół Specjalnych
G I miejsce - Natalia Węgielska - Zespół Szkół Specjalnych
G II miejsce - Marek Kędzia - Społeczne Gimnazjum Akademickie
G III miejsce - Anna Rajca - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnieni - Nicole Kramarz -Publiczne Gimnazjum Integracyjne
Wyróżnienie - Michał Idzior - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie - Jeremi Wawrzyniak - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie - Mikołaj Kowalczyk -Społeczne Gimnazjum
Akademickie
Wyróżnienie - Michał Wiśniewski - Zespół Szkół Specjalnych

Znów wycięli konkurencję
Dawid Bujczenko III a i Jakub
Dmitruk II b przygotowywała
się do tego konkursu od września. Za nimi etap szkolny, gminny i parkowy.
Do etapu wojewódzkiego,
oprócz wiedzy ogólnej na temat
biologii, geografii oraz wszyst-

FOT. GIMNAZJUM NR 1

W

kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu
wiedzy o parkach nasi
gimnazjaliści z 1 byli bezkonkurencyjni i zdobyli najlepsze
miejsca. Gratulacje.
Nasza drużyna w składzie Julia Dubina III b, Anna Rajca III b,

kich 12 parków krajobrazowych
Dolnego Śląska, należało nauczyć się rozpoznawania 100
gatunków roślin chronionych
i 100 gatunków zwierząt chronionych w Polsce. To było niesamowite wyzwanie, gdyż nazwy
nie należą do najłatwiejszych np.
nasięźrzał pospolity - nasz ulubiony:), a jeszcze niektóre gatunki są łudząco do siebie podobne,
różniąc się jedynie np. ilością
plamek na skrzydełkach:) lub
liczbą płatków w kwiatach.
Jednak wytrwałość naszej
drużyny była godna podziwu.
Raz w tygodniu spotykali się
z panem Farejem szlifując wiedzę geograficzną, a resztę poranków i czasem późnych popołudniowych godzin spędzali z panią Cabanek.
Do Wrocławia jechaliśmy
z przygodami, ale humory dopisywały.
Do konkursu przystąpiło 12
drużyn - każda reprezentowała
inny park krajobrazowy naszego
województwa. My reprezentowaliśmy oczywiście Książański
Park Krajobrazowy.
Pierwsza część konkursu była
rozwiązywana drużynowo - uczniowie musieli odpowiedzieć na

15 pytań z biologii i geografii
i 10 pytań z wiedzy o parkach
krajobrazowych. Choć niektóre
zadania były trudne, poziom
drużyn był wyrównany. Zdecydowała druga część konkursu,
rozwiązywana indywidualnie.
Polegała na rozpoznaniu 10
gatunków roślin (po rycinach)
i 10 gatunków zwierząt - należało podać pełne nazwy gatunkowe. Uczniowie mieli na każdy
30 sekund.

O wyniku całej drużyny decydowała suma punktów z całości
pytań konkursowych.
Okazało się, że Dawid Bujczenko jako jedyny spośród 48
rozpoznał wszystkie gatunki
bezbłędnie - otrzymał specjalną
nagrodę - słuchawki bezprzewodowe.
Wszyscy nasi uczniowie okazali się świetni w rozpoznawaniu
gatunków i to zaważyło na ich
sukcesie. Byli najlepsi, a w na-

grodę otrzymali kamery i trzydniowy pobyt w ośrodku Salamandra w Myśliborzu.
To naprawdę wielki sukces
całej czwórki, tym bardziej, że to
nie koniec - I miejsce zakwalifikowało ich do części ogólnopolskiej w Krośnie.
Jestem z nich bardzo dumna
i cieszę się, że godziny nauki
zaowocowały tak pięknym sukcesem.
Katarzyna Cabanek

Jajeczko u seniorów
wydarzenia
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D

oroczne
spotkanie
z okazji świąt wielkanocnych w Polskim
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów odbyło
się we wtorek, 22 marca. Wyjątkowo dopisali goście i przyjaciele organizacji, a o przeżycia duchowe jak zawsze zadbali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach, przedstawiając wzruszające misterium.

Wśród zaproszonych gości
byli: Posłanka za Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka, Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej Jan Klepiec, Prezes
OSiR Świebodzice Janusz Zieliński, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotr Zalewski, Bogusław Krzysztofowicz właściciel firmy Hades,
Jan Nowakowski, właściciel
firmy Toyota Nowakowski, oraz

Grzegorz Glegoła, szef Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach i Ilona Szczygielska
kierownik Wydziału Promocji
UM.
Błogosławieństwo i wyjątkowe życzenia świąteczne złożył
ksiądz Mirosław Benedyk z parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Serdeczne życzenia spokojnych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożyli

seniorom także posłanka Mrzygłocka i burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Zanim jednak można było już
usiąść za stołem i podzielić się
wielkanocnym jajkiem, goście
wysłuchali mini koncertu w wykonaniu zespołu Akord pod kie-

rownictwem Teresy Małeckiej,
obejrzeli także poruszający
spektakl w wykonaniu grupy
Aniobełki z ZSS pod artystycznym kierownictwem Elżbiety
Dziakowicz. Rozstrzygnięto
także konkurs na ozdobę wielkanocną, a pisemne podziękowa-

KOMBII i gwiazdy disco polo

nia za wsparcie i współpracę ze
Związkiem prezes Jan Welc
przekazał na ręce Bogusława
Krzysztofowicza, Jana Nowakowskiego, Janusza Zielińskiego i Piotra Zalewskiego.
I

Dni Świebodzic 2016

T

egoroczne Dni Świebodzic zaczynają się wcześniej - 11 i 12 czerwca.
Kogo zobaczymy i usłyszymy
w czerwcu na stadionie przy ul.
Rekeracyjnej?
Część tajemnicy już zdradziliśmy - 12 czerwca, w niedzielę,
o godz. 21:30, będziemy gościć
w Świebodzicach mega gwiazdę, która w tym roku obchodzi
jubileusz 40-lecia duetu Skawiński & Tkaczyk - Zespół
KOMBII. To będzie z pewnością wielkie wydarzenie muzyczne.
A 11 czerwca scenę opanuje
jeden rodzaj muzyki - wpadające
w ucho i taneczne rytmy disco
polo.

Przed Państwem zaprezentuje
się czterech wykonawców, przeżywającego w ostatnim czasie
renesans zainteresowania gatunku disco-polo - muzyki łączącej
pokolenia. To będzie wielka
dawka bardzo dobrej zabawy.
Miło nam poinformować, że na
świebodzickiej scenie wystąpią:
VOYAGER, Marioo, Gentlemans, Sonic.
Można także samemu zostać
Gwiazdą Dni Świebodzic.
Śpiewasz, tańczysz, recytujesz? Jesteś instrumentalistą lub
akrobatą? Scena tegorocznego
święta miasta stoi przed Państwem otworem. Wystarczy
wypełnić formularz (dostępny
na www.swiebodzice.pl) i ode-

słać go na adres mailowy, a następnie przygotowywać niezapomniane show, którym będziecie
Państwo chcieli zaskoczyć widzów. Zapraszamy. Już teraz

gorąco zachęcamy do rezerwowania czasu i wspólnego świętowania tego jubileuszu - i świetnej zabawy, która zawsze towarzyszy świętu miasta.

Ważne, by pamiętać
o samotnych
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

Wielką Sobotę, 26
marca, burmistrz
i radni naszego miasta spotkali się w jadłodajni miejskiej, by zjeść
świąteczny posiłek z samotnymi
i potrzebującymi mieszkańcami
Świebodzic.
Do wielkanocnego śniadania
zasiedli: Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, radny

Lesław Podhalicz, Izabela
Siekierzyńska dyrektor OPS
oraz Krystyna Gal, zastępca
dyrektora placówki.
Świąteczne życzenia złożył
wszystkim burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i po krótkiej modlitwie można już było skosztować apetycznych specjałów,
przygotowanych jak zwykle
przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną ZINA.
Przed świętami OPS przekazał 400 paczek żywnościowych.
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Miejska Droga Krzyżowa
i symbole ŚDM
go przybywają do wyznaczonego przez niego miasta, aby
wspólnie słuchać Słowa Bożego,
celebrować Eucharystię i doświadczać radości wiary w jedności z Ojcem Świętym. ŚDM odbywają się co roku w Niedzielę
Palmową we wszystkich diecezjach w wymiarze lokalnym,
a co dwa lub trzy lata mają miejsce wielkie spotkania międzynarodowe. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem ŚDM był
Jan Paweł II. W dniu 28 lipca
2013 roku podczas ostatniej
Mszy św. w Rio de Janeiro
w Brazylii, papież Franciszek
ogłosił, że kolejna edycja ŚDM
odbędzie się w Krakowie latem
2016 roku, których to hasłem
będzie „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”
W Świebodzicach działa
aktywnie Wolontariat ŚDM. Jak
przygotowujemy się do tego
wielkiego wydarzenia, w jaki
sposób możemy się włączyć
i pomóc w organizacji ŚDM
- o tym napiszemy w następnym
numerze, w rozmowie z ks.
Grzegorzem Fabińskim, opiekunem grupy wolontariuszy ŚDM.
I

FOT. UŻYCZONE ŚDS
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dniach 21-22 marca 2016 r. w Świebodzicach miała
miejsce peregrynacja symboli Światowych Dni
Młodzieży - Krzyża oraz Ikony
Salus Populi Romani.
Wydarzenia rozpoczęły się
w poniedziałek, 21 marca o godzinie 16.00 pod Krzyżem Jubileuszowym, gdzie wolontariusze ŚDM Świebodzice uroczyście powitali symbole. Później wszyscy udali się miejską
Drogą Krzyżową, w trakcie której młodzież odegrała sceny
Męki Pańskiej.
Wieczorem odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył bp. Ignacy Dec. Po jej
zakończeniu można było chwilę
pozostać na osobistej modlitwie
oraz oddać cześć Krzyżowi
i Matce Bożej. O godzinie 21.00
wolontariusze ŚDM Świebodzice poprowadzili apel jasnogórski.
Przyjęcie symboli zakończyło
się następnego dnia ok. godziny
7.30 po pożegnalnej Mszy Św.
Światowe Dni Młodzieży to
cykliczne spotkania młodych
katolików z całego świata, którzy na zaproszenie Ojca Święte-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Droga Krzyżowa w Świebodzicach
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wydarzenia
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Świebodziczanin autorem książki poświęconej kulturystyce
i fitness

Pasja i wiedza
W

iosna zachęca do aktywności, ale czasami
nie bardzo wiadomo,
jak się do tego wszystkiego
zabrać. I co wybrać: jazdę na
rowerze, a może bieganie?
Aerobik czy może jednak siłownia? A jeśli tak - to jakie ćwiczenia są wskazane na poprawę sylwetki, jak je wykonywać, czy
konieczna jest też odpowiednia
dieta?
W tych trudnych rozterkach
z pewnością pomoże książka,
napisana przez Grzegorza
Andrzejewskiego, świebodziczanina, trenera i zawodnika,
człowieka z wielką pasją i wiedzą. Lata swoich doświadczeń
zebrał i w sposób przystępny
przekazał innym w książce
„Perfect body. Nowoczesna kulturystyka i fitness”.
To kompleksowy podręcznik
dietetyczno-treningowy, skierowany do wszystkich, którzy pragną systematycznie i skutecznie
pracować nad swoją sylwetką
(zwiększać masę mięśniową,
zmniejszać wagę ciała, redukować poziom tkanki tłuszczowej,
kształtować sylwetkę). Informacje zawarte w tej książce
dostarczają kompleksowej wiedzy pozwalającej ćwiczącym na
każdym poziomie zaawansowania treningowego dopasować
wszystkie elementy treningu,
strategii treningowej oraz diety

do własnych potrzeb i możliwości. Jak napisano w krótkim
streszczeniu - porady wieloletniego adepta kulturystyki, doświadczonego trenera, twórcy
i modyfikatora metod treningowych, autora licznych artykułów
publikowanych w najlepszych
czasopismach poświęconych
sportom sylwetkowym, będą
przydatne zarówno dla amatorów fitnessu, jak i zawodników
przygotowujących się do startu
w turniejach kulturystycznych.
Pan Grzegorz jest świebodziczaninem od urodzenia, ma długoletnie doświadczenie w uprawianiu sportów siłowych ale
i w pracy z wyczynowymi sportowcami. Jak sam mówi - fitness
i kulturystyka to jego pasja.
- Ta książka to właśnie wynik
moich długoletnich doświad-

czeń i wiedzy, którą chcę podzielić się z innymi - mówi autor.
- Zwłaszcza, że obecnie mamy
wysyp tzw. trenerów personalnych, którzy ukończywszy zaledwie krótki kurs „reklamują”
swoje umiejętności, mając tak
naprawdę nikłą wiedzę. Stąd
moja propozycja - podręcznik
tak naprawdę dla każdego,
zarówno dla tego, który zaczyna
swoją przygodę z fitness, jak
i dla osób mających już pewne
osiągnięcia. Starałem się zawrzeć w nim wszystko to, co
uważam za najistotniejsze
i pomocne, by dbać i rozwijać
swoje ciało w sposób efektywny
i zarazem bezpieczny.
Książka w bardzo przejrzysty
sposób prezentuje zarówno
metodykę treningów, jak i zasady odżywiania. Ta książka
powinna się znaleźć zarówno na
półce trenera, zawodnika, jak
i każdej osoby dbającej o wygląd
i zdrowie - rekomenduje Bartosz
Guran, czterokrotny medalista
Mistrzostw Polski w kulturystyce, redaktor polskiego wydania
„Muscular Development”.
Książka jest już dostępna m.
in. w sieci Empik oraz księgarniach wysyłkowych. Polecamy!
A w następnym numerze rozmowa z naszym autorem, zapraszamy do lektury.
I

To już za dwa tygodnie,
wielkie muzyczne
wydarzenie w naszym
mieście. Na jednej
scenie zagrają Lao Che,
Organek, Lipali, KULT
i Kruk

będzie mocna dawka
polskiej muzyki.
Todobrej,
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Ponad 8 godzin grania, niepowtarzalnego klimatu, kontaktu
z prawdziwymi gwiazdami. I to
wszystko u nas, w Świebodzicach, w hali sportowo-widowiskowej. Nie może Was tam
zabraknąć 16 kwietnia!
Ten wyjątkowy, rockowy
festiwal, ma swoją rzeszę fanów, a z edycji na edycję przybywają nowi. W tym roku, po
rocznej przerwie, w Świebodzi-

Krótka ściąga who is who
- dla niewtajemniczonych:)
ORGANEK - Tomasz Organek polski muzyk, kompozytor,
wokalista i autor tekstów. Członek Akademii Fonograficznej
ZPAV[1]. Tomasz Organek znany jest przede wszystkim
z występów w zespole SOFA, którego był współzałożycielem.
Do 2012 roku wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne,
a także otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Od 2013 roku
tworzy w ramach projektu Organek.
LIPALI - zespół muzyczny założony przez Tomasza Lipnickiego
w 2000 roku, po rozwiązaniu zespołu Illusion w roku 1999.
Początkowo Lipali była solowym projektem Lipnickiego,
który nagrał debiutancki album Li-pa-li (2000) z udziałem
muzyków sesyjnych.
W 2003 roku na zaproszenie Lipnickiego do grupy dołączyli
perkusista Łukasz Jeleniewski i basista Adrian Kulik, z którymi
w składzie nagrał m.in. albumy Pi (2004) i Bloo (2007).
Ich przebój pt. Najgroźniejsze zwierzę świata został oficjalną
piosenkę 21. Finału WOŚP.
LAO CHE - crossoverowa grupa, założona przez byłych
członków zespołu Koli w 1999 roku, w Płocku. Nazwa zespołu
pochodzi od Lao Che („Starego Che”), jednej z drugoplanowych
postaci filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady.
Utwory z ich ostatniej płyty Dzieciom przez wiele tygodni
utrzymywały się wysoko na trójkowej liście przebojów.
Grupa zasłynęła także albumem Powstanie Warszawskie.
KRUK - zespół wykonuje muzykę rockową i hard rockową,
a muzyczne inspiracje członkowie zespołu czerpią od takich
tuzów, jak Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath czy też
Uriah Heep. Muzycy mieli nawet okazję zagrać u boku Deep
Purple, a 3 sierpnia 2011 roku wystąpili na 7. edycji Festiwalu
Legend Rocka w Dolinie Charlotty, otwierając koncert Carlosa
Santany. Podczas występu zespołu sam mistrz Carlos Santana
przeszedł przez cały amfiteatr do zespołu na scenę, kierując
przy tym do Piotra słowa ‘Jesteś niesamowitym gitarzystą.
Musiałem zejść i Cię zobaczyć.’
KULT - Właściwie nie wiadomo, co napisać:) legenda polskiej
rockowej sceny, niesamowite teksty i charyzma Kazika
Staszewskiego, dziesiątki płyt (wydanych także w ramach
innych projektów Kazika), miliony fanów, świetne koncerty.
Chyba każdy zna choć jedną piosenkę KULT-u - np. Polskę czy
Baranka. Zespół gościł już w Świebodzicach m. in. podczas
Dni Świebodzic.
Źródło: Wikipedia
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cach znów zagrają tuzy polskiej
sceny rockowej i alternatywnej.
Zobaczymy i usłyszymy Organka, Lao Che, Kruka, Lipali
oraz zespół, którego nie trzeba
chyba w ogóle przedstawiać
- KULT z równie kultowym
wokalistą Kazikiem Staszewskim. Na rozgrzewkę wystąpi
zespół, wybrany w internetowym konkursie (poniżej lista
zgłoszeń).
Festiwal poprowadzi Piotr
Stelmach, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki, która
patronuje całemu wydarzeniu.
Gorąco zapraszamy, kto jeszcze nie kupił biletu, niech to
zrobi jak najszybciej, okazja, by
zobaczyć na jednej scenie tyle
fantastycznych zespołów, nie
zdarza się zbyt często!
Organizatorem koncertu jest
Agencja Aplauz Planet oraz
Gmina Świebodzice.

Konkurs

- Świebodzice Rock Fest
LISTA ZGŁOSZONYCH
KAPEL:
1. DITROIT - Świdnica
2. SLOW MOTTION BULLET - Wrocław
3. KORPIS KARMEL
- Kamienna Góra
4. A.P.A.M.A.U. - Wrocław
5. KOMIN - Wałbrzych
6. VENFLON - Warszawa
7. KORPUS - Warszawa
8. SHEEP - Opole
9. CARBONVILLE
- Wrocław
10. STELL FIRE - ?
11. BY PROXY - ?
12. TRES BOTELLAS DE
LA LECHE - Łódz
13. THE WALKERS
- Wrocław
14. SATURATION - Gdynia
15. WHITE MATER
- Kraków
16. V8 - Warszawa
17. RAIL ?
18. SROGO - Tychy
19. MIŁA STARSZA PANI
- Poznań
20. BLUE BALLS EFECT
- Wrocław
21 SILENT LIVE
- Wałbrzych
22. HOOK - Kielce
23. POLSKA B -Białystok
24. ROCKPUBLIC - Płock
25. BROKEN HEAD
- Kamienna Góra
26. DEAD RICHARD
- Łódź
27. DYABEU - Opole
28. RUST - Poznań
29. HUMAN BAZOOKA
- Kraków
30. NAVIGATOR - Raszyn
31. LOLITAS MASTURBATE - Wałbrzych
32. STRZĘP PIEROŃSKI
- Katowice
33. WARBELL - Jelenia
Góra
34. BETA JULIA - Tychy
35. THE STUPIDS
- Dzierżoniów/Wrocław
36. STEEL DRUNK
- Bydgoszcz
37. PWS (Przed Wschodem
Słońca) - Poznań
38. S.O.S! - Rybnik
39. ROPES NOTES
- Rzeszów
40. THE PAU - ???
41. SLIVER - Tychy
42. DOUBLE BLIND
- Tychy
43. BLANT
- Łańcut/Rzeszów

www.facebook.com/
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Fantazji młodym
nie brakuje
kultura

lipcu 2015 roku, Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach ogłosił konkurs na krótkie
opowiadanie fantasy. Prace były oceniane w dwóch
kategoriach 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 konkursowe, w tym
numerze rozpoczynamy publikacje nagrodzonych utworów. Dziś
kolejna odsłona - opowiadanie autorstwa Hanny Nowak z Gimnazjum nr 2, która zajęła 3 miejsce.

Gorączka
astronautów

att obudził się zlany potem.
Znowu. Miał tak już od
M
dłuższego czasu. Po raz kolejny

ten sam koszmar. Że jest bezradny, że nie może nic zrobić. Bo
w końcu tak było. Bezsilność go
dobijała. Matt wstał i popatrzył
na półkę. Stało na niej kilka opakowań po tabletkach uspokajających. „Ostatnio tak szybko się
kończą...” pomyślał. Podszedł
do okna i odsłonił zasłony. Na
przeciw niego wielki, elektryczny licznik pokazywał liczbę
kolejnych ofiar. A wszystko zaczęło się tak...
Matt od dziecka chciał być
astronautą. Mógł godzinami
gapić się na gwiazdy i oglądać
przez teleskop planety. Tą pasją
zaraził się od dziadka Stana,
astronauty. Przed jedną z misji
w kosmos powiedział mu, żeby
nigdy się nie poddawał i realizował swoje marzenia. Pocałował
małego w czoło i pobiegł do rakiety. Niesamowity hałas i strat.
Nigdy już się nie zobaczyli,
a wszystko za sprawą mieszkańców niejakiej planety Ceti
Alpha-88.
Otóż ludzie mieli zamiar ją
zasiedlić i wydobywać z niej
ropę, węgiel i inne surowce naturalne, które powoli zaczynały się
kończyć na Ziemi. Ceti Aplpha88 była uważana za niezasiedloną, jednak zamieszkiwali ją
śnieżnobiali kosmici o ludzkim
wyglądzie, błękitnych oczach
i ogniście czerwonych włosach.
Na brzuchach nosili przepaski,
walczyli narzędziami wyglądającymi jak połączenie włóczni
z siekierą, a żywili się owocami
z kompletnie fioletowych „drzew”
bez liści.
I tak po dotarciu na Ceti
Alpha-88 tubylcy, bojąc się nieznanego, zabili załogę ziemskiego statku i odesłali z powrotem.
Ludzie, doprawdy szalejący ze
szczęścia z pomyślnej misji,

zamiast z astronautami, spotkali
się, niestety, z ich zwłokami.
Szef Gwiezdnej Federacji wpadł
w szał. W kolejną misję wysłał
dobrze uzbrojonych ludzi. Tym
razem mieli za zadanie zasiedlić
Ceti Alpha-88 siłą, zabić tych,
którzy będą się im opierać,
a resztę zmusić do niewolniczej
pracy. I tak nowi astronauci zrobili to, co im kazano. Zadowolony szef postanowił, że postawi
pomnik z marmuru każdemu
astronaucie, który kiedykolwiek
zginął lub też zginie.
A już niedługo później musiał
ich trochę postawić, ponieważ
mieszkańcy Ceti Alpha-88 zaczęli się burzyć przeciwko niewolnictwu i zabijać Ziemian. Po
każdym buncie zdesperowany
szef Gwiezdnej Federacji wysyłał kilku astronautów, którzy
mieli załagodzić sytuację na planecie. Kilku przeżyło, kilku zginęło. W końcu zaczęło brakować
astronautów, czy chociażby
chętnych, którzy zgodziliby się
pilnować kosmicznych niewolników. Jako jedyny zgłosił się
Matt. Czuł się zobowiązany wobec nieżyjącego dziadka. Przeszedł wszystkie kursy, i testy
i poleciał. Sam.
Podróż miała potrwać jeszcze
kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin i Matt zgłodniał,
więc zjadł trochę ciasta w proszku, które przed spożyciem należało wymieszać z wodą, kilka
suszonych truskawek i kosmiczną kanapkę z szynką. „Równie
dobrze mógłbym zjeść kawałek
kartonu ze ścierką. Uroki kosmicznego żarcia” - pomyślał
i uśmiechnął się do siebie.
Dwie doby później był już na
Ceti Alpha-88. Jak się okazało,
wcale nie było tak źle, jak mu się
zdawało. Kosmici już się nie
buntowali i byli w miarę spokojni, a dwóch astronautów ich pilnowało. Kosmici wydobywali
właśnie węgiel i przenosili go na
specjalne wagoniki, które miały
polecieć na Ziemię. Matt uznał,
że nic tu po nim i już chciał iść

do rakiety, złożyć raport o stanie
rzeczy, gdy nagle złapał go za
łokieć jeden z kosmitów. Był tak
czarny od węgla, że tylko oczy
pozostały mu niebieskie. Zduszonym głosem wysyczał do
Matta: „Pomóż mi...”, zakasłał
i padł trupem. Wystraszony Matt
czym prędzej pobiegł do statku
kosmicznego. Ochłonął, napisał
raport, wysłał go, wystartował
i poszedł spać.
Dwa dni później był już na
Ziemi, gdzie hucznie go powitano. Najpierw wyściskał szefa
Gwiezdnej Federacji, potem
przyjaciół i ludzi, którzy szykowali go do lotu. Matt już miał
otwierać szampana, gdy nagle
szef zaczął wymiotować na niebiesko i majaczyć. Wszyscy stali
jak osłupieni, nie wiedzieli, jak
mu pomóc. Po kilku minutach
padł jak nieżywy. Podniosła się
wrzawa, histeria, pisk. Zaraz
wezwano lekarza, który stwierdził zgon, z powodów niewiadomych. Wszyscy zaczęli sobie
zadawać pytania: Jak? I dlaczego? Tego nie wiedział nikt, łącznie z Mattem. Z tym wyjątkiem,
że miał na ten temat pewne przypuszczenia. Może to umierający
kosmita „zaraził” go jakąś chorobą, przez którą szef Gwiezdnej
Federacji nie żyje? Ale w takim
razie, dlaczego jemu nic nie jest,
ani nikomu na przyjęciu? Więcej
pytań niż odpowiedzi. Wybiegł z
sali, przebrał się i pojechał do
domu. Zaszył się w mieszkaniu
i nie wychodził z niego przez
dłuższy czas.
W tym czasie tę dziwną przypadłość zaczęto nazywać „gorączką astronautów”. Choroba
była nie do opanowania niczym
średniowieczna dżuma, roznosiła się w zastraszającym tempie.
Przyjaciele Matta i naukowcy
z Gwiezdnej Federacji już dawno nie żyli. Na wielkim ekranie
zaczęto wyświetlać liczbę zgonów na „kosmiczną dżumę”.
A rosła ona tak szybko, jak rosną
grzyby po deszczu.
„Trzeba przestać się ukrywać”
- pomyślał Matt. Ubrał się
w dres i poszedł na spacer. Kupił
kilka bułek i gazetę. Na pierwszej widniał tytuł: GORĄCZKA
ASTRONAUTÓW ATAKUJE.
KOLEJNE OFIARY. ASTRONAUCI WRACAJĄ Z CETI
ALPHA-88. W środku gazety
licznik, zmieniający swoją wartość co minutę, wraz ze wzrostem ofiar kosmicznej choroby.
15 681, 15892, 16 329... Przera-

fotografii Kamila Pluty

apraszamy 1 kwietnia o godz. 17.00 do Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach, gdzie odbędzie się
Z
wernisaż wystawy zdjęć naszego lokalnego artysty - foto-

grafa, Kamila Pluty „Bliska podczerwień - a jakże daleka”.
Kamil Pluta - Urodzony w Świebodzicach z wykształcenia geolog i administratywista. Wykazujący zainteresowania z dziedziny nauk o ziemi oraz szeroko pojęte przyrodnicze. Pierwszy aparat tzw. „cyfrak” to ok 2004 rok
i te początki wiążą się z szeroko pojętą rewolucją cyfrową.
Tematyka zdjęć jest głównie przyrodnicza. Fotografia
przyrodnicza była też przyczyną zainteresowania się techniką wykonywania zdjęć w bliskiej podczerwieni.
Serdecznie zapraszamy!

żony Matt pobiegł do domu najszybciej jak mógł. Liczba ofiar
przewiercała jego myśli na
wylot. To było coś jak piosenka,
którą ciągle słyszymy w głowie,
ale nie możemy się jej pozbyć.
„Tylu ludzi ginie przez mój
jeden błąd” - pomyślał Matt
i wybuchnął płaczem. Nie mógł
się uspokoić, połknął kilka tabletek uspokajających, popił melisą
i zasnął. Obudził się dzień później. Nagle go olśniło.
- Dobra, otwórz już.
- Ok, ale pamiętaj, że to szaleniec, niebezpieczny, robił testy
na zwierzętach i...
- Tak, wiem o tym, przecież
go znam, ale otwórz mi już!
- Będę stał za drzwiami.
- Skoro musisz...
Strażnik poprowadził Matta
do celi nr 38. przekręcił klucz,
otworzył drzwi i krzyknął:
- Masz gościa!
Matt wszedł, a strażnik zamknął drzwi. Cela była ciemna
i śmierdząca. Na łańcuchach
zwisało łóżko, a na nim leżała
stara kołdra i poduszka. W kącie
siedział więzień.
- Cześć, Sam.
Sam był starszym bratem
Matta. Niezwykle uzdolniony
chemik. Swoje badania przeprowadzał na zagrożonych wyginięciem gatunkach ssaków i ryb,
za co dostał 8 lat odsiadki.
W więzieniu lekko ześwirował
(brak eksperymentów i wszelkiej maści kolorowych substancji zrobił swoje...), ale wiedza
została.
- Sam?
- Ach, witaj, MÓJ kochany
BRACISZKU, jakże dano się
NIE widzieliśmy, niech pomyślę, to będą już jakieś 2 LATA!
- Tak, wiem o tym, wybacz,
ale...
- Ależ to nic takiego, NIC się
nie stało. Więc CZEMU zawdzięczam TĘ wizytę?
- Myślę, że wiesz, co się dzieje na świecie...
- Tak, WIEM. Epidemia groźnej choroby. Tysiące OFIAR.
Tak, wiem i już chyba domyślam się dlaczego TU jesteś.
- Myślę, że to może być twoja
szansa...
- Na co?!
- Na krótszą odsiadkę.
- Hmm... TAK, zastanowię
SIĘ.
- Lepiej się pospiesz, bo nie
ma dużo czasu.
Matt zapukał do drzwi, strażnik mu otworzył i wyszedł.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

powszednie

kwietnia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach (w godzinach: 17.00-18.00) uczniowie i nauczyciele
5Publicznego
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach będą prezentować wiersze Małgorzaty Chojdy-Ozgi z tomiku „Dobro powszednie”.
Utwory inspirowane osobą Jana Pawła II powstawały przez
blisko dekadę. Były wykonywane i nagradzane podczas kolejnych edycji Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Jana Pawła II „Arka”. Większość testów autorka stworzyła specjalnie dla konkretnych wykonawców, stąd mają one
zróżnicowany, indywidualny charakter.
Społeczność Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
i Miejski Dom Kultury zapraszają na godzinę wspomnień
i doznań estetycznych.

- NIE martw się, przemyślę
twoją OFERTĘ najszybciej JAK
się DA! - krzyknął za nim Sam.
Laboratorium Sama znajdowało się w wynajmowanym
mieszkaniu, przystosowanym do
prowadzenia badań. Dziesiątki
odczynników, kolb, pipet, kolorowych substancji... Jak w sklepie z zabawkami.
- W porządku, BIORĘ się do
ROBOTY! - krzyknął Sam i zaczął swoje „czary”.
Wybuchy, piany, bąbelki. Sam
krążył między tablicą, na której
wszystko rozpisywał i stołem
z odczynnikami. Był w swoim
żywiole. Matt zaczął przeglądać
zawartość z kolorowymi płynami.
- Co to jest? - spytał, wskazując na szklaną karafkę z zielonym płynem, obok której leżało
kilka martwych much.
- Herbata... NIE przeszkadzaj
MI, jestem ZAJĘTY!!!
- Oczywiście, wybacz.

„Nada się...” - pomyślał Matt
i przelał ukradkiem pół „herbatki” do pustej butelki i schował
w bluzie.
Po kilkunastu godzinach lek
był gotowy. Działał jak szczepionka. Każdy, by ustrzec się
przed chorobą, musiał wypić
zaledwie łyżeczkę. Po kilku
tygodniach wszystko wróciło do
normy.
Podliczono ofiary. Ponad 53
tysiące. Matta znowu naszły
depresyjne myśli. Taka błaha
sprawa, a tylu ludzi zginęło...
Antydepresanty dawno się już
skończyły, a w aptece nie chcieli
mu sprzedać nowych. „Jestem
pod ścianą” - pomyślał. I wtedy,
jakby ktoś z góry maczał w tym
wszystkim palce, z bluzy Matta
wypadła buteleczka z „herbatą”...
I

Będzie
siatkarska
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

sport

piątek, 1 IV 2016

13

Mamy już piłkę nożną, ręczną, pływanie, strzelanie z łuku, teraz dołącza kolejna
dyscyplina

O

d 7 kwietnia ruszają treningi
w Uczniowskim Klubie Sportowym Volley King, który jest siatkarską szkółką dla dzieci w wieku
10-13 lat. Klub prowadzą Państwo Aleksandra i Jacek Prokopowie, wałbrzyszanie,
którzy jak sami podkreślają, spotkali się
z Świebodzicach z bardzo ciepłym przyjęciem i dużą otwartością, dlatego postanowili uruchomić szkółkę. Mają w tym spore
doświadczenie, prowadząc tego typu treningi m. in. w Wałbrzychu.
- Naszym celem jest nauczenie dzieci podstaw techniki gry w piłkę siatkową. Planujemy 1 trening w czwartek, 7 kwietnia o godzinie 15.45 w PSP 3 - mówi Jacek Prokop, ab-

solwent wrocławskiego AWF, były zawodnik TS Victorii PWSZ Wałbrzych (2 liga),
młodzieżowy medalista Mistrzostw Polski
kadetów i juniorów 1994-1995, medalista
Akademickich MP 1997.
Od 1,5 roku prowadzi z sukcesami na dolnośląskim podwórku szkółkę siatkarską
chłopców klas 4-6 w klubie TS Victoria
PWSZ Wałbrzych.
- Ten projekt stworzyłem od podstaw,
ponieważ przez kilkanaście lat szkolenie
w klasach 4-6 nie istniało. Celem naszego
projektu UKS Volley King w Świebodzicach
jest stworzenie szkolenia dzieci od podstaw
oraz kontynuowanie pracy tutejszych nauczycieli w-f a w późniejszym czasie zaistnie-

nie w rozgrywkach mini siatkówki w takich
ogólnopolskich turniejach jak Kinder Plus
Sport, Orlik Volleymania. Takie mamy założenia na 2 przyszłe lata. Na początek planujemy stworzyć i trenować grupę ok 15 osób.
Jedynym warunkiem do spełnienia jest chęć
rozpoczęcia z nami przygodę z prawdziwą
siatkówką!
Sporo informacji znaleźć można na fejsbuku - www.facebook.com/UczniowskiKlub-Sportowy-Volley-King-Świebodzice.
Serdecznie zachęcamy młodych ludzi do
spróbowania przygody z siatkówką, a Państwu Prokopom życzymy sukcesów.

Strefy Wałbrzyskiej

marca w świebodzickiej hali sportowowidowiskowej rozegrały się 2decydujące
21
mecze piłki ręcznej dziewcząt. Reprezentantki

Szkoły Podstawowej nr 2 z kl. V i VI w ostatnim finałowym meczu wygrały z Ziębicami
10:7 i tym samym zostały mistrzyniami Strefy
Wał-brzyskiej.

Tym samym przypadł im zaszczyt reprezentowania całej Strefy w finale wojewódzkim.
Gratulujemy naszym „złotkom” i życzmy dalszych sukcesów.
A oto oficjalne wyniki Finału Strefy Wałbrzyskiej w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych:

Zapraszamy na III
Mokrzeszów, 23 kwietnia 2016

I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja i upowszechnianie
biegania jako zdrowej i prostej formy
sportu i wypoczynku.
2. Promocja wsi Mokrzeszów, Powiatu
Świdnickiego, terenów Gminy Wiejskiej
Świdnica.
3. Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu bazy i oferty edukacyjnej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.
II. ORGANIZATOR
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie.
2. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”.
III. PARTNERZY
1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
2. Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica.
3. Rada Sołecka wsi Mokrzeszów.
IV. PATRONAT MEDIALNY
1. Portal Świdnica24.pl
2. Redakcja Region Fakty
3. Telewizja Teletop Sudety
V. TERMIN I MIEJSCE, DANE
KONTAKTOWE ORGANIZATORA
G Termin zawodów: 23 kwietnia 2015
roku (sobota)
G Lokalizacja biura zawodów: Mokrzeszów 111- kompleks budynków na
terenie ZSCKR
G Zapisy do udziału w biegu głównym:
zapisy elektroniczne na portalu internetowym: www.datasport.pl prowadzone będą
do dnia 18 kwietnia (środa) oraz w dniu
zawodów w godz. 8:00-11:30.
G Rozpoczęcie biegu głównego: 12:30
G Rozpoczęcie Nordic Walking: 12:40
G Zakończenie biegu głównego: 14:00
G Zakończenie zawodów i dekoracja
zwycięzców: godz. 14:30 na terenie kompleksu sportowego ZSCKR w Mokrzeszowie lub w budynku internatu (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)
G Miejsce startu/mety biegu głównego:
teren ZSCKR w Mokrzeszowie
G KONTAKT: Radosław Światowy,
tel. 606-358-565, e-mail: hermesswidnica@gmail.com

G Dystans zawodów:

W biegu głównym dla kobiet i mężczyzn: jedna pętla o długości 10km
W ramach rywalizacji Nordic Walking
kobiet i mężczyzn: jedna pętla o długości
5km
G Charakterystyka trasy:
Trasa posiada urozmaicony profil
i przebiega drogami o zróżnicowanej
nawierzchni: płyty betonowe, asfalt, drogi
szutrowe, gruntowe i polne.
Przebieg trasy zostanie oznakowany
przy pomocy taśmy drogowej koloru
biało-czerwonego.
Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.
G Limit czasu dla uczestników biegu
głównego wynosi 1h 30 minut.
VI. UCZESTNICTWO W FORMULE NORDIC WALKING
Formuła Nordic Walking ma na celu
propagowanie zdrowego trybu życia
poprzez ruch. Formuła ta traktowana jest
rekreacyjnie. Organizator III Crossu Mokrzeszowskiego nie przewiduje sędziowania tej konkurencji. Uczestnicy w formule
Nordic Walking podlegają zapisom
i weryfikacji analogicznej jak w przypadku uczestników biegu głównego. Opłata
startowa wynosi 10 złotych i jest stała,
także dla osób zapisanych w dniu zawodów. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje numer startowy, wodę na trasie i mecie,
posiłek regeneracyjny. Wśród kobiet
i mężczyzn, którzy ukończą trasę 5km
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.
Wymagania - własne kije do Nordic
Walking.
VII. UCZESTNICTWO W BIEGU
GŁÓWNYM
1. W biegu głównym prawo startu
mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią
uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do
dnia 23.04.2016 r.). Uczestnicy muszą
posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć
udział w biegu za zgodą pisemną rodzica
lub opiekuna prawnego.
2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą poddać się weryfikacji w Biurze
Zawodów (także w przypadku zgłoszeń

elektronicznych) w dniu zawodów w godzinach: 8:00-11:45.
Uczestnicy zawodów biorą w nich
udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji
w biurze zawodów), stąd też wskazane
jest ubezpieczenie się na własny koszt od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. W dniu biegu w godz. 8:00-15:00,
będzie czynny magazyn depozytów,
w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez
organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem
numeru startowego.
4. Zawodnikom zostanie zapewniona
możliwość bezpłatnego korzystania
z szatni, umywalni i toalet znajdujących
się na terenie szkoły.
VIII. PROWADZENIE ZAPISÓW
(REJESTRACJA), WARUNKI ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1.Zapisy do biegu głównego do dnia
18 kwietnia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego:
www.datasport.pl.
2. Zapisy do biegu głównego od dnia
19 kwietnia do 22 kwietnia prosimy dokonywać za pomocą poczty elektronicznej,
wysyłając wiadomość tekstową (e-mail)
na adres ŚKB „Hermes”: hermesswidnica@gmail.com.
3. Zapisy do biegu w dniu zawodów
prowadzone będą w Biurze Zawodów
w godzinach: 8:00-11:30.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie
przez zawodnika formularza zapisu internetowego lub przesłanego listu za pomocą poczty elektronicznej, tzw. e-maila
(dotyczy zgłoszeń dokonanych w dniach
19-22 kwietnia) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
G 10,00 zł - opłata dla uczestników
Nordic Walking (opłata stała, bezterminowa)
G 25,00 zł- wpłata do dnia 10 kwietnia
(dla uczestników Crossu 10km)
G 35,00 zł- wpłata do dnia 22 kwietnia
(dla uczestników Crossu 10km)
G 45,00 zł - wpłata w dniu biegu
w Biurze Zawodów (dla uczestników
Crossu 10km).

I

1. PSP nr 2 Świebodzice
2. PSP Ziębice
3. PSP nr 21 Wałbrzych
4. PSP Bystrzyca Kłodzka
Wyniki naszego zespołu:
Świebodzice - Bystrzyca Kłodzka 17:4
Świebodzice - Ziębice 10:7

Skład „Złotej Dwójeczki”: Kamińska Kornelia, Lewińska Marta, Świderska Paulina, Świderska Karolina, Wiej Marta, Krajewska Ola,
Korpas Oliwia, Gajda Paulina, Kaczmarczyk
Emilia, Hyży Zuzanna, Pichurska Małgorzata,
Bazyluk Julia, Waiss Julia.
Trener : Grzegorz Schabowski.

Mokrzeszowski

(UWAGA!!! decyduje data wpływu na
rachunek organizatora).
Należną kwotę opłaty startowej z imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, rok urodzenia, wraz z dopiskiem
„Cross 10km” lub „Cross NW” (Nordic
Walking).
Kwotę opłaty startowej można uiszczać przelewem do dnia 22 kwietnia na
poniższy numer konta:
Multi Bank: 80 1140 2017 0000 4902
1305 5552
Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”
ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
PAKIET STARTOWY: medal okolicznościowy-gwarantowany dla osób zgłoszonych (tzn. zarejestrowanych i opłaconych) do dnia 15 kwietnia, osoby zapisane
po tym terminie medale otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 10 maja b.r.),
pomiar czasu, woda mineralna na trasie
i mecie, posiłek regeneracyjny po biegu,
numer startowy, worek na depozyt, los na
loterię.
IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.Klasyfikacja generalna kobiet
(OPEN)
2.Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
G GAZELA (od 16 do 30 lat, roczniki:
1986-2000)
G CHAMPIONKA (od 31 do 40 lat,
roczniki: 1985-1976)
G TYTANKA (41 plus, roczniki: 19751900)
3. Klasyfikacja generalna mężczyzn
(OPEN)
4. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn
G HEROS (od 16 do 30 lat, roczniki:
1986-2000)
G CHAMPION (od 31 do 45 lat, roczniki: 1985-1971)
G TYTAN (od 46 do 59 lat, roczniki:
1970-1957)
G NIESTRUDZENI (60 plus, roczniki:
1956-1900)
Nagrody za zajęcie miejsca I-III
w Klasyfikacjach generalnych kobiet
i mężczyzn:

G puchar, nagroda rzeczowa.
Nagrody za zajęcie miejsca I-III
w Klasyfikacjach wiekowych kobiet
i mężczyzn:
G statuetka, nagroda rzeczowa.
UWAGA Nagrody nie dublują się.
Osoba, która została nagrodzona w Klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w swojej klasyfikacji wiekowej.
Na zakończenie imprezy wśród
wszystkich uczestników zawodów zaplanowane jest losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.
X. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
III Cross Mokrzeszowski odbędzie się
bez względu na warunki atmosferyczne.
W razie potrzeby (wysoka temperatura
powietrza) w okolicach 5 km zostanie zlokalizowany punkt z napojami, w którym
zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę mineralną i posiłek
regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy
muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie
ukończą biegu zobowiązani są do opusz-

czenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy
pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór
i obuwie sportowe.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb wewnętrznych organizatora,
a także wyrażają zgodę na wykorzystanie
ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator III Crossu Mokrzeszowskiego zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr
133 poz. 883).
Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów
pisemnych wywieszonych na tablicy
ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego
przed rozpoczęciem imprezy.
Świdnica, dnia 1 marca 2016 roku.
Radosław Światowy - dyrektor sportowy
biegu - tel. kom. 606-358-565.

Tak grali na hali
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ak informowaliśmy już
w poprzednim numerze,
zakończone zostały rozgrywki drugiej edycji Świebodzickiej Amatorskiej Ligii
Piłki Nożnej Halowej pod honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Świebodzice, której organizatorem była firma Centrum
Pucharowe Świebodzice. Podczas gdy zwycięzcy odebrali zasłużone medale, oklaskujący ich
kibice, dzięki naszemu podsumowaniu, mogą jeszcze raz przypomnieć sobie piłkarskie emocje.
- Do zmagań Świebodzickiej
Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej
Halowej zgłosiło się 12 drużyn,
z czego 2 drużyny wycofały się
ze zmagań piłkarskich. Po rozegraniu przez drużyny rundy
zasadniczej Liga została podzielona na dwie grupy - grupę Mistrzowską (tzn. I Ligę) oraz II
Ligę Dodatkowo wszystkim
drużynom podzieliliśmy punkty
na pół - co stworzyło świetne
widowisko - mówi Tomasz Meges, główny organizator zawodów. - Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
puchary. Pierwsze trzy miejsca
w I Lidze otrzymały dodatkowo
medale oraz nagrody rzeczowe,
a w II Lidze medale. Dla wszystkich wyróżnionych zawodników
przygotowaliśmy statuetki oraz
nagrody rzeczowe. Dziękujemy

Gazeta Świebodzicka
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Świebodzice znów
pobiegną

amy dobrą informację dla sympatyków biegania. Świebodzice przyłączyły się do akcji Polska Biega - bieg jest już
M
zarejestrowany. Jak co roku dla biegnących będą pamiątkowe

koszulki, grochówka i wiele nagród do wylosowania. W tym roku
pobiegniemy już po raz 10. i z tej okazji planujemy wiele dodatkowych atrakcji, ale o tym poinformujemy wkrótce. Czekamy też
na Wasze pomysły i propozycje. Piszcie do nas na facebook’u lub
e-maila: osir@swiebodzice.pl.

Inauguracja juniorów

rozegranym w niedzielę, 20 marca, meczu inaugurującym
rozgrywki rundy wiosennej sezonu 2015/2016 w Lidze
W
Okręgowej Juniorów Starszych zespół MKS Victorii Świebodzi-

serdecznie: Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi Burmistrzowi
Miasta Świebodzice za objęcie
honorowym patronatem ŚALPH,
Pani Ilonie Szczygielskiej - Kierownikowi Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej za ufundowanie nagród
rzeczowych, Prezesowi OSiR
Świebodzice Sp z o.o. Januszowi Zielińskiemu za ufundowanie wejściówek na basen, firmie Jako Świdnica - Tomasz
Mojsa za ufundowanie nagród
rzeczowych dla najlepszych zawodników, Pizzerii Green Day
- za ufundowanie bonu o war-

tości 300zł, Radnemu Powiatu
Świdnickiego - Panu Pawłowi
Ozga, Panu Bogdanowi Skibie
- właścicielowi portalu skibasport.pl, firmie AUTOLACKE
system ze Świebodzic - Jacek
Oleksyn, Maćkowi Więckowi
- za profesjonalne poprowadzenie zakończenia, oraz wszystkim, którzy w trakcie rozgrywek
pomagali podczas organizacji
ŚALPH.
W przyszłym roku chcemy
stworzyć dwie Ligi (I Ligę i II
Ligę) tak aby każdy mecz stał na
najwyższym poziomie. Mamy
nadzieję, że uda się zebrać

wystarczającą ilość drużyn. Na
dzisiaj - dziękuję wszystkim drużyną za udział w naszej lidze
i zapraszam na III Edycję.
I liga:
I miejsce: KANTOR WREST
II miejsce: PROMONT
III miejsce: JAKO-TEAM
TATUŚKO
II liga:
I miejsce: PRZEDSIĘBIORCY
II miejsce: T-BEST
III miejsce: UPS
ŚWIEBODZICE
I

ce pokonał na własnym boisku drużynę Sparty Ziębice aż 7:1
(1:0). Bramki dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły
w tym spotkaniu zdobyli: Mateusz Melańczuk - 3, Kacper
Powrózek, Paweł Jarosz, Piotr Korga oraz Fabian Chrebela
z rzutu karnego. Tym zwycięstwem nasz zespół umocnił się na
pierwszym miejscu w tabeli tej klasy rozgrywkowej. W następnej
kolejce (3 kwietnia) drużyna zagra w Wałbrzychu z miejscowym
Zagłębiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:30.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Siodlarz, Laskowski, Olszówka, Uglis, Dobrowolski A., Nowowiejski, Powrózek, Melańczuk, Jarosz.
Na zmiany wchodzili: 46 min. Korga P. za Uglisa, 55 min.
Winiarski za Olszówkę, 70 min. Dworzyński za Laskowskiego.

Zmarł pionier piłkarstwa
głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego
zawodnika świebodzickich klubów piłkarskich - ZKS Stali
Z
oraz MKS Victorii Świebodzice, Pana Witolda Sokołowskiego.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” Świebodzice
składa Rodzinie zmarłego wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Jego Pamięci.

Grany weekend
najbliższy weekend (sobota/niedziela 2/3 kwietW
nia) rozpoczynamy rundę wio-

senną sezonu 2015/2016 we
wszystkich ligach, w których
występują zespoły MKS Victorii
Świebodzice. Poniżej prezentujemy plan gier na ten weekend.
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
10:30 - II LIGA MŁODZIKA
MŁODSZEGO
Footbal Academy Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice

SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
11:00 - III LIGA MŁODZIKA
MKS Victoria Świebodzice
- Górnik Wałbrzych
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
13:00 - III LIGA TRAMPKARZY
MKS Victoria Świebodzice
- Bielawianka Bielawa
SOBOTA - 2.04.2016 r. godz.
15:00 - LIGA OKRĘGOWA
SENIORÓW

MKS Victoria Świebodzice
- Polonia Stal II Świdnica
NIEDZIELA - 3.04.2016 r.
godz. 11:00 - KLASA B SENIORÓW
GKS Zagłębie Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice
NIEDZIELA - 3.04.2016 r.
godz. 14:30 - LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH
GKS Zagłębie Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice.

Kamil Skowroński (złoto),
Michał Paczuk (brąz), Sebastian Ulewski (brąz), Michał
Paluch oraz dwa medale Gminny Ośrodek Sportu Dobromierz:
sekcja karate Kłaczyna Natalia
Kaniecka (brąz) i Patryk Zakrzewski (brąz). Serdecznie
dziękuję naszym sponsorom za
wkład ,energię i wspópracę.
W trakcie Mistrzostw klub
Fighter obchodził swoje 20.
lecie. Z tej okazji wręczone zostały honorowe odznaki za
wkład w rozwój kick-boxingu.
Złote odznaki klubu otrzymali:
Prezydent Miasta Świdnica Beata Moskal-Słaniewska, Monika Kaczmarek - 3- krotny
Mistrz Polski w kick-boxingu,
zdobywczyni Pucharu Polski
w kick-boxingu, trener Krystian
Grodowski, trener Mariusz
Kuc, sędzia i wieloletni działacz
Andrzej Jankowski, Tomasz
Pudłowski - wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w taekwondo, Mateusz Pudłowski - wie-

lokrotny medalista Mistrzostw
Polski w taekwondo All Style
karate, Paul Martin Priv, Sensei
Andrzej Byjos, Sensei Tomasz
Byjos, Beata Sawicka, Kamil
Skroboń, Sebastian Skroboń.
Srebrne odznaczenia: trener
Norbert Rossa, Jaro Jarosław
Zagajewski, Rafał Staniszewski, Irek Łuckoś, Rafał Wójcik, redaktor Rafał Pawłowski,
Maciej Jajuga, Piotr Jamro,
Bartek Szubart, radny miasta
Świdnica Wiesław Żurek. Brązowe odznaczenia: Tomasz Meges, Rafal Gdowski, Grzegorz
Zawojak, Mariusz Raczyński,
Krzysztof Zajączkowski, Tomasz Gierwatowski Przemek
Schemeck Pasikowski, Grzegorz Kudelski, Jacek Rafalont.
Arkadiusz Kaczmarek otrzymał wyróżnienie od najstarszej
Federacji kick-boxingu WKA,
a był to pas za osiągnięcia sportowe i trenerskie od właściciela
Federacji Paula Ingrama i Paula Martina.

Walczyli na medal
W

niedzielę, 20 marca,
w Świdnicy na hali
sportowej na Zawiszowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski WKA pod patronatem PFKB - „Łączy nas sport,
nie narkotyki”. Organizatorem
zawodów był Fighter Club Kaczmarek& Grodowski, współorganizatorem Gmina Świdnica.
W zawodach wzięło udział ponad 250 zawodników - bąbli,
dzieci, kadetów, juniorów, seniorów i weteranów, reprezentujących ponad 30 klubów z całego kraju. Fighter klub Kaczmarek& Grodowski zdobył 15 medali i dwa medale Gminny Ośrodek sportu Dobromierz: Angelika Bernatowicz - (srebro),
Nicola Cajzner (srebro), Nikola
Stępska (brąz), Anna Gerus,
Kacper Jamrozik (złoto), Kamil Jamrozik (złoto), Patryk
Szparniak (srebro), Dawid Maciejewski (srebro), Wojtek Kłos
(srebro), Damian Szelezin
(brąz), Dawid Ożóg (srebro),

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

Nazwa nieruchomości
l. mieszkalny 9 (18)
l. mieszkalny 4 (1)
l. użytkowy (2)

Nr działki gruntu
314/1
626/1
535

Obręb
3
4
3

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

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
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 mieszkanie na II piętrze. Okna nowe
PCV, panele. Po kapitalnym remoncie wraz z zabudową kuchenną 60 M2 cena 189 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. ATRAKCYJNA CENA. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 60,6 m2
cena 150 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe komfor-

towe mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV, instalacje
elektryczne, ościeżnice nowe.
60 m2 cena 169 tys.
4. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Wysoki parter. 3
pokojowe, wysoki standard, 2
piwnice. 60 M2 cena 185 tys.
5. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe mieszkanie na I
piętrze. Dwa balkony. 80 M2
cena 200 tys.
6. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka do remontu
na I pietrze. 26 M2 cena 70 tys.
7. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena
153 tys.

cie wraz z zabudową kuchenną. 22 M2 cena 65 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej. Osiedle
Piastowskie. Duża działka stan
de-weloperski. 131M2 cena
480 tys.
10. Sprzedam. Dom w Szymanowie. Działka 4600 m2
cena 390 tys.
11. Sprzedam. Pół domu
okolice Parku w Świebodzicach. 120M2 cena 350 tys.
12. Do wynajęcia dom wolnostojący Osiedle Słoneczne
z zagospodarowanym ogrodem. 5 pokoi, duża kuchnia ze
sprzętem AGD. Garaż. Cena
2500 zł miesięcznie. Polecam.

8. Sprzedam. Centrum. Kawalerka po kapitalnym remon-

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

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIA DROBNE
 posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej, która sama
nie funkcjonuje oraz wózek
inwalidzki,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
 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
 tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268
 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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piątek, 1 IV 2016

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

ŚP. Irenę Bednarczyk

- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Stanisława Szubarczyka

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

reklama/pożegnania

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

ŚP. Józefa Wrony

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

ŚP. Ryszarda Jankowskiego

- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Iwony Krakus

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Synowie, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Witolda Sokołowskiego

- Żona, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

ŚP. Leszka Wróbla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuk, Siostry i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

