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Biegają, ćwiczą
jogę, pływają
- aktywność tych
seniorów imponuje
i zachęca do działania.
Nie siedź w domu,
przyłącz się do nich!

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

A

ndrzej Duda, Andrzej Duda”
- tak skandując witali Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej świebodziczanie, zgromadzeni na Rynku w czwartek, 28 kwietnia. Prezydent
przybył do naszego miasta specjalnie po to,
by spotkać się z mieszkańcami.
- Pewnie wielu z Was myśli sobie, że na
tzw. prowincji nigdy nie będą mieli szans
spotkać prezydenta. Ale Polska w przeważającej większości składa się właśnie z tej
prowincji. Jestem tu po to by pokazać, że
ludzie są dla mnie ważni wszędzie, chcę
być zawsze blisko obywateli. Dziękuję za
ciepłe i serdeczne powitanie tu, w Świebodzicach. Mieszkacie we wspaniałym, starym śląskim mieście, które ma bogatą historię - mówił Andrzej Duda, witając się
z ludźmi, ściskając ręce i rozdając autografy.
Świebodzice przyjęły głowę państwa
polskiego rzeczywiście z wyjątkową serdecznością.

Tragedia rodzinna
6
i śmierć młodej
kobiety. Wszystkiemu
winna chorobliwa
zazdrość?

7

Kolejne prezentacje
przedszkolaków
z „Niezapominajki”.

Więcej - str. 3

Świebodzice

Rock Fest
FOT. ADRIAN SITKO

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

2016

Fotoreportaż na str. 8-9.

Zaczynamy majówkę!
Startuje właśnie długi, majowy weekend a wraz z nim
mnóstwo fantastycznych imprez w naszym mieście
i okolicy.
Zaczynamy w sobotę, 30 kwietnia, Zlotem Motocykli
- doroczną imprezą dla miłośników lśniących dwóch
kółek. Zapraszamy na widowiskowy przejazd maszyn
do Rynku, początek godz. 15:00. Będzie głośno
i będzie dym - ale o to w tym wszystkim chodzi!
W tym samym czasie rozpoczyna się 28. Festiwal
Kwiatów i Sztuki w Książku, a podczas niego nie
zabraknie też akcentu świebodzickiego. 1 maja będzie
można odwiedzić
stoisko promocyjne
naszego miasta,
które pojawi się
w Książu w ramach
Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Na turystów i zwiedzających czekać będą materiały
informacyjne - foldery, mapy, przewodniki i gadżety
reklamowe.
A we wtorek 3 maja - super słodki, czekoladowy
i rodzinny festyn, czyli 3 edycja Święta Czekolady.
Zapraszamy mieszkańców i gości do Parku Miejskiego
od godz. 14:00. Będzie się tam działo mnóstwo
fantastycznych rzeczy dla dużych i małych.
Szczegółowy opis wydarzenia wraz z plakatem
znajdziecie na ostatniej stronie!
Zapraszamy na wystrzałową majówkę do Świebodzic.
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To już ostatni moment na rozliczenie podatku za ubiegły rok.
piątek, 29 IV 2016

Wypełniając PIT pamiętaj, że możesz swój 1% podatku przekazać
dla potrzebującej organizacji lub osoby.

Dobro krąży wśród nas cały czas!

M

yślę, że każdy pamięta grudniowe dni, kiedy to nie
tylko Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach ogarnęła chęć niesienia
pomocy za sprawą akcji „Szlachetna Paczka”. Dzięki współpracy z siłownią OSiR nasza
szkoła zebrałatak dużo potrzebnych rzeczy i pieniędzy, że zamiast jednej - zrobiliśmy pięć
Szlachetnych Paczek - każda
o wartości ponad 3 tysiące złotych.
Nie minął miesiąc, a dobro do
nas wróciło ze zdwojoną siłą, bo

z inicjatywy Mamy naszego ucznia z kl.4, p. Moniki Góral i z pomocą organizacyjną p. Justyny
Gąsior i p. Mateusza Brzuchacza nasza szkoła została obdarowana przez strzegomską firmę
UNIPAP 16 dużymi kartonami
z pomocami szkolnymi (plecakami, piórnikami, farbami, kredkami, pisakami, blokami, papierami kolorowymi i wieloma wspaniałościami), które do dziś służą
naszym uczniom podczas lekcji,
konkursów, kół zainteresowań.
Przyborów tych po dwóch
miesiącach użytkowania jest

PODZIĘKOWANIE

nadal tak dużo, że postanowiliśmy się podzielić z uczniami na
Ukrainie. I tak została przygotowana pierwsza paczka dla 6 letniej Lenki, która we wrześniu
pójdzie do pierwszej klasy
w szkole na Ukrainie w pięknym
różowym plecaku z konikiem
oraz pełnym szkolnym wyposażeniem. Niech Ci to wszystko
dobrze i długo służy, Lenko!
A dobro niech dalej krąży wśród
nas po cichutku...
Justyna Gąsior

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach
składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową
w zorganizowaniu Śniadania Wielkanocnego,
które odbyło się 22 marca 2016 r. w Klubie Seniora.
Podziękowania składamy następującym osobom:
Pan Bogdan Krzysztofowicz - Firma Hades
Pan Piotr Zalewski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach
Pani Elżbieta Krzan - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach
Pan Jan Nowakowski - Toyota Nowakowski
Pan Ryszard Satyła - Termet SA
Oraz firmom:
INTERMARCHE
Wird Michał Rożek
Sklep mięsny Ciernie
Ponadto szczególnie dziękujemy Panu Piotrowi Zalewskiemu
za sfinansowanie nagrania Miejskiej Telewizji Internetowej z naszej
uroczystości.
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach
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To była z pewnością historyczna wizyta,
bo głowa państwa polskiego po raz pierwszy
odwiedziła Świebodzice. Prezydent RP Andrzej Duda
w czwartek, 28 kwietnia, spotkał się na Rynku
z mieszkańcami miasta. Witały go tłumy
świebodziczan oraz władze samorządowe.
Prezydent dziękował za ciepłe przywitanie
i zapewniał, że wywiąże się skrupulatnie
ze swoich obietnic wyborczych
Agnieszka Bielawska-Pękala

Z

anim Andrzej Duda
pojawił się w centrum
(przyleciał do nas rządowym śmigłowcem z Bystrzycy Kłodzkiej, lądował na
gminnym lotnisku), zgromadzonym na Rynku mieszkańcom
czas umiliły dzieci i młodzież
oraz chór Akord, dając krótki
koncert.
Na widok prezydenckiej limuzyny podniosła się prawdziwa
wrzawa, ludzie krzyczeli i skandowali „Andrzej Duda, Andrzej
Duda”. Prezydent, mimo że otoczony kordonem oficerów BORu, chętnie witał się ze świebodziczanami, ściskał ręce, rozdawał
autografy. Szczególnie ciepło
przywitał dzieci, a rozradowane
maluchy robiły prezydentowi
zdjęcia telefonami komórkowymi.
W imieniu władz samorządowych Prezydenta RP powitał
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz.
- W tym szczególnym dla
naszego miasta dniu, witam
Pana w imieniu całej społeczności Świebodzic i swoim wła-

snym. To prawdziwy zaszczyt
gościć w progach naszego domu, w naszej małej ojczyźnie
- tak dostojnego Gościa. Dla nas
ta wizyta z pewnością na długo
pozostanie w pamięci. Mam
także nadzieję, że i dla Pana Prezydenta Świebodzice będą się
odtąd kojarzyć z miejscem,
w którym żyją serdeczni, gościnni i pozytywnie patrzący w przyszłość ludzie - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Prezydent Andrzej Duda
w ciepłych słowach odniósł się
do tego powitania, w swoim
przemówieniu nawiązał także do
sytuacji w kraju, do wprowadzanych przez rząd PiS reform.
Zapewnił, że obiecane poprzez
niego obniżenie wieku emerytalnego czy podwyższenie kwoty
wolnej od podatku - będzie zrealizowane.
- Wiem, że Państwo na to czekają, ale proszę jeszcze o chwilę
czasu - mówił prezydent.
W swoim wystąpieniu prezydent mówił także o wprowadzonym już programie Rodzina
500+, zrównoważonym rozwoju
całego kraju, o ważnych zmianach w oświacie. - O tych kwe-

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wystąpił w roli gospodarza miasta i przywitał dostojnego gościa w imieniu całej społeczności

Uścisk dłoni prezydenta - dla dzieciaków to było dopiero
przeżycie

Prezydent Andrzej Duda chętnie witał się z mieszkańcami,
ściskał ręce i podpisywał autografy

stiach nie będę mówił więcej, bo
mamy tu obecną Panią minister,
która zresztą pochodzi ze Świebodzic - uśmiechnął się pan prezydent i lekko skłonił w stronę
obecnej na uroczystości Anny
Zalewskiej, Minister Edukacji
Narodowej.
Spotkanie trwało kilkadziesiąt
minut, wielu osobom udało się
zrobić sobie selfie z panem pre-

Biało-czerwono zrobiło się na Rynku - za sprawą banerów,
chorągiewek w barwach państwowych i balonów

zydentem, a ochrona miała
w niektórych momentach naprawdę sporo pracy, bo ludzie
dosłownie cisnęli się, by dostać
się jak najbliżej Andrzeja Dudy.
- Bardzo dziękuję mieszkańcom naszego miasta za tak serdeczne i entuzjastyczne przyjęcie Pana Prezydenta - powiedział nam burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Andrzej Duda w centrum uwagi - każdy chciał mieć zdjęcie
z prezydentem!

Wśród gości uroczystości była m.in. Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Szczególnie ciepło przywitał zgromadzone na Rynku dzieci

Do tej wyjątkowej wizyty wrócimy jeszcze w następnym wydaniu
GŚ, zapraszamy także do śledzenia strony www.swiebodzice.pl,
na której wkrótce zostanie zamieszczona relacja video
ze spotkania (w zakładce Miejska Telewizja Internetowa)
oraz duży fotoreportaż.
W następnym wydaniu napiszemy także, jakie to jeszcze
osobistości ze świata wielkiej polityki i kultury gościły
w Świebodzicach na przestrzeni dziejów. A było ich sporo...
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Na razie wszystko zgodnie
z planem
Tak wygląda obecnie wejście
do budynku

T

rwają prace związane
z gruntowną modernizacjąi budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu,
dzieje się bardzo dużo.
Ekipa uporała się już z odwodnieniem piwnic, trwa ocieplanie dachu i wymian pokrycia,
a także montaż rigipsów w pomieszczeniach, instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Zmienił się także nieco układ
pomieszczeń.
Na zewnątrz prowadzony jest
już także remont elewacji.

Zakres remontu jest naprawdę
duży: to nie tylko modernizacja
budynku, ale także termomodernizacja, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
budowa dużej sali obsługi klienta, itd.
Wykonawca ma czas do końca roku. Wartość zadania to blisko 2 mln zł.
W związku z remontem
wszystkie wydziały, które mieściły się w budynku, zostały czasowo przeniesione do innych
pomieszczeń.

Ocieplanie dachu jest istotnym elementem
termomodernizacji budynku

I

Najwięcej kłopotu sprawiło
odwodnienie budynku

Przede wszystkim
czytajmy umowy
kację pracodawcy (wnikliwe
przeczytanie umowy, sprawdzenie danych pracodawcy, itp.).
W dobie dzisiejszych zagrożeń
związanych z handlem ludźmi
zwracała także uwagę na ten
problem.
Przypominamy, że na stronie
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej www.mpips.gov.pl
można znaleźć wiele przydatnych wskazówek dotyczących
wyjazdów do pracy za granicą,
resort zamieszcza także na swo-

jej stronie wykaz sprawdzonych
i rzetelnych agencji pośredniczących w zatrudnieniu zarówno
na terenie RP, jak i za granicą.
A wszystkie osoby, które chcą
znaleźć pracę w najbliższej okolicy - zapraszamy 12 maja na
VIII Świebodzickie Targi Pracy.
Targi odbędą się w Miejskim
Domu Kultury, w godz. 10:0013:00.
I

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

K

ilkanaście osób skorzystało z warsztatów, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Filię
w Świebodzicach oraz Urząd
Miejski w czwartek, 14 kwietnia. Spotkanie poświęcone bezpiecznemu poszukiwaniu pracy
za granicą poprowadziła Marta
Kędzierska, specjalistka z EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia.
Szczególny nacisk prowadząca położyła na dokładną weryfi-

A im się naprawdę chce
chcieć!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

d połowy lutego Stowarzyszenie „Senior=
Aktywny obywatel”
jest już oficjalnie zarejestrowane i - jak to się mówi
- hula z przytupem. Aktywne
panie, bo one stanowią przeważającą większość, mają mnóstwo energii, pomysłów i chęci do
działania. Zapraszają serdecznie
do przyłączenia się do stowarzyszenia. - Nie siedźcie w czterech
ścianach, zapraszamy do nas!
Stowarzyszenie liczy około
60 osób. Prezesem organizacji
została wybrana Bogumiła Kuliberda, Wiceprezesują Halina
Blaźniak i Danuta Warzecha.
Sekretarzem została Danuta
Gibek, a Członkami Zarządu

wieści z miasta

- Aleksandra Czarnecka, Danuta Wiśniewska i Ewa Kozłowska.
Stowarzyszenie na razie nie
posiada własnego lokum - więc
spotyka się w „terenie”, na różnego rodzaju zajęciach (grafik
przedstawiamy poniżej).
- Nasz cel jest prosty - chcemy
zaktywizować jak największą
grupę seniorów w naszym mieście, oferując różne rodzaje działań: rekreacyjne, edukacyjne,
sportowe - mówią panie ze Stowarzyszenia. - Organizujemy
szereg zajęć, na które serdecznie
zapraszamy. Podczas tych spotkań można wypełnić i złożyć
deklarację uczestnictwa w naszym Stowarzyszeniu.

piątek, 29 IV 2016
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Stowarzyszenie nawiązało już
kontakty z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świdnicy,
a wkrótce powołana zostanie do
życia Świebodzicka Rada Seniorów, w której mają nadzieję
znaleźć się także członkowie
„aktywnych seniorów”. Powstanie Rady było zresztą jednym
z celów realizacji projektu „Senior=Aktywny obywatel”, od
którego się wszystko zaczęło.
I

Wyprawy z kijkami, pływanie, joga, spotkania integracyjne,
wyjazdy do domu dziecka - to jedne z wielu działań naszych
aktywnych seniorów. - I będzie jeszcze więcej - zapowiadają

Aktywny projekt
Projekt „Senior=Aktywny obywatel”, którego pomysłodawcą był
Ośrodek Pomocy Społecznej, miał na celu aktywizację i integrację
osób w starszym wieku ze społeczeństwem. Udało się pozyskać
ważnego partnera - Fundację PROM - i znaczące dofinansowanie
z budżetu państwa. Dzięki temu kilkadziesiąt osób mogło wziąć
udział w naprawdę ciekawym projekcie, realizowanym poprzez
rozliczne działania: warsztaty komputerowe, warsztaty i doradztwo
wspierające rozwój kompetencji społecznych, zajęcia edukacyjnosportowe, np. aqua aerobic, nordic walking w ramach aktywnych
sobót czy aktywna, międzypokoleniowa turystyka krajoznawcza.
Jednym z istotnych elementów było utworzenie Rady Seniorów,
która będzie dbała o interes seniorów np. na drodze dialogu
z władzami miasta.
Zgłoszenia kandydatów były przyjmowane do początku marca,
obecnie czekamy na zatwierdzenie składy ŚRS przez Radę
Miejską.
Projekt dofinansowany został z Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2015.
Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową.

I Poniedziałki - teatr tańca, MDK, g. 10:00
I Wtorki - basen, WCR, g. 12.30, joga - Gimnazjum nr 1, g. 17.00
I Środy - nordic wal king - g. 9.00, start spod Bramy Książańskiej
I Czwartki - gimnastyka, Szkoła Podstawowa nr 3, g. 17.30
I Piątki - basen, g. 12.30

Raz w miesiącu wizyta w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu
(wolontariat).
Do tego jednodniowe wycieczki, spotkania integracyjne.

FOT. UŻYCZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE

Zajęcia cykliczne stowarzyszenia

Cykliczne wyprawy „z kijkami” do Książa

Zapraszamy na majową zbiórkę krwi

Nagroda dla ciała

Z powodu wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy kwietniowa zbiórka krwi (28 kwietnia) została odwołana.
Szansę na oddanie bezcennego leku wszyscy chętni będą mieli już 10 maja (wtorek), w krwiobusie,
który zaparkuje w Rynku. Zapraszamy w godz. 9:00-13:00.

Pan Paweł Furtyk został zwycięzcą w naszym konkursie
i otrzymał książkę autorstwa Grzegorza Andrzejewskiego
Perfect body. Nowoczesna kulturystyka.
Wydawnictwo zostało opatrzone specjalną dedykacją
autora. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie,
a Panu Pawłowi gratulujemy i życzymy dokładnie tego
samego, co znalazło się w dedykacji.
Redakcja

Zarząd
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach

informuje, że w dniu
5 maja 2016 r.
od godz. 9:00
będą wydawane jabłka.
Miejsce wydawania
- Plac przed byłą Hurtownią
Artykułów Budowlanych
przy ul. Strzegomskiej
Bliższe informacje w Biurze Związku
lub tel. 696 003 470.

„Odeszłaś o całe życie
za szybko...”
6

J

ustyna miała zaledwie 29
lat i całe życie przed sobą.
Plany, marzenia, miejsca,
które chciała odwiedzić.
Niestety, jej życie skończyło się
dramatycznie 15 kwietnia. A cała tragedia wydarzyła się w czterech ścianach. Rodzina i mieszkańcy całego miasta są w szoku.
- To była pełna życia, życzliwa,
zawsze uśmiechnięta dziewczyna - mówią z rozpaczą znajomi
i przyjaciele.
Zbrodnia wstrząsnęła Świebodzicami nie tylko ze względu
na wiek ofiary, ale i okoliczności
tragedii. Choć nie zanosiło się na
tak dramatyczny finał, pewne
symptomy wskazywały, że chorobliwa zazdrość męża kobiety,
Łukasza M. zaczyna się przeradzać w coś niebezpiecznego.
Ślub młodych małżonków
miał miejsce zaledwie 10 mie-

sięcy temu. Na profilu FB Justyny można było zobaczyć
zdjęcia uśmiechniętej pary. Ona
- szczęśliwa panna młoda, on
dumny i lekko uśmiechnięty.
Zresztą, na każdym zdjęciu
Justyny widać uśmiechniętą,
ładną blondynkę.
Tymczasem życie okazało się
już mniej radosne. Łukasz okazał się bardzo zazdrosnym mężczyzną, przychodził po Justynę
do pracy, kontrolował jej wyjścia, podobno nawet śledził. Gdy
szła do fryzjera - dzwonił tam
i sprawdzał, czy żona rzeczywiście jest w salonie.
Justyna powoli miała tego
dość, żaliła się rodzinie, że małżeństwo jej się nie układa.
Chciała odejść od maniakalnego
zazdrośnika.
Dramat wydarzył się najprawdopodobniej w piątek, 15 kwiet-

nia. Justyna noc wcześniej
spędziła u rodziców. Chciała się
wyprowadzić. Miała już spakowane rzeczy osobiste. Możliwe,
że po nie wróciła, i wtedy rozpętało się piekło.
Sąsiedzi słyszeli kłótnie, krzyki, płacz. Wezwano policję, ale
gdy funkcjonariusze przyjechali
na miejsce, było już spokojnie.
Nie zostali wpuszczeni do mieszkania, nie podjęli interwencji.
O to mają żal znajomi, którzy
w komentarzach na forach piszą
wyraźnie: „dlaczego wtedy policja nie weszła do mieszkania,
może dałoby się zapobiec tej tragedii?”
Nie wiadomo dokładnie, co
się wydarzyło. Łukasz M. podczas przesłuchania w prokuraturze podawał nie do końca logiczną wersję wydarzeń. Miał zeznać, że w piątek wieczorem

ktoś z zewnętrz napadł jego i żonę w mieszkaniu, że stracił przytomność a gdy się ocknął w sobotę rano, żona już nie żyła.
Dlaczego więc nie powiadomił
od razu policji? Dlaczego dopiero w po południu wysłał SMS-a
do swojej siostry? Skąd się wzięły obrażenia na jego ciele - rany
kłute szyi, brzucha, przecięta
tchawica, a na ciele żony nie
było żadnych śladów i ran?
Prokuratura nie dała wiary tym
opowieściom, Łukasz M. dostał
zarzut zabójstwa swojej żony, za
co grozi mu kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
Historyjka o rzekomym napadzie
nie trzyma się kupy, a rany na
ciele mężczyzny wskazują, że
zadał je sobie sam. Justyna została uduszona, na jej ciele nie było
żadnych obrażeń czy ran. Z mieszkania nic nie zginęło.

Uważajmy na oszustów

administratorom lub ostatnio
też fałszywym funkcjonariuszom. To zapewne pozytywny
efekt kampanii informacyjnych
realizowanych przez Policję.
Nadal jednak odnotowujemy
przypadki tego typu przestępstw, gdzie w wyniku oszustwa pokrzywdzonymi są osoby starsze. Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, kiedy oszuści
zaatakują, dlatego Policja apeluje o ostrożność, zasadę ograniczonego zaufania i otoczenie
troską przez rodzinę i przyjaciół swoich bliskich oraz osób
samotnych z sąsiedztwa. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców,
seniorzy mogą nie tracić swoich oszczędności.
Mimo zatrzymań nadal pojawiają się kolejni oszuści. W rozmowie telefonicznej podają
się za bliskiego członka rodziny np. wnuczka, bratanka,
kuzyna, siostrzeńca lub za
członka rodziny znajomych,
sąsiadów, czy też przyjaciół.
Przedstawiają zmyśloną historię i proszą o pieniądze np. na
opłatę kosztów leczenia szpitalnego lub na okazyjny zakup
samochodu czy mieszkania.
Zwykle proszą, aby o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż wstydzą się, że
muszą pożyczyć pieniądze.
Zawsze po ich odbiór wysyłają
wspólnika, który w umówionym miejscu i czasie odbiera
gotówkę. Gdy starsza osoba
godzi się na udzielenie pożyczki tłumaczą, że nie mogą osobiście odebrać pieniędzy i zrobi
to za nich ktoś zaufany. Cierpliwie czekają, jeśli gotówka
ma być pobrana z banku.
Okradziona osoba orientuje się,
że padła ofiarą oszustów dopiero wówczas, gdy nawiązuje
kontakt np. z prawdziwym
krewnym.

Dla wywarcia większego
wrażenia oszuści coraz częściej
ostatnio podszywają się też za
urzędnika lub przedstawiciela
jakiejś organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura
Śledczego lub policjantami,
a pieniądze są potrzebne na
„wykupienie z problemów”
członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy. Bądźmy ostrożni
i nie ufajmy takim telefonom!
Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują
o prowadzonych przez siebie
sprawach telefonicznie i nigdy
nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do
jakiejkolwiek akcji!
Powyższe sytuacje mogą
przydarzyć się naszym bliskim
lub sąsiadom. Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności
rodzinnej oraz sąsiedzkiej
w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych.
G Reagujmy, kiedy widzimy
lub mamy sygnały, że ktoś
podejrzany „kręci” się w pobliżu naszego krewnego, sąsiada
albo miejsca jego zamieszkania.
G Zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania
osoby, która wzbudza niepokój.
G Zapiszmy numer rejestracyjny pojazdu, którym się taka
osoba porusza. Podzielmy się
wiedzą o sposobie działania
sprawców z osobami najbardziej zagrożonymi - seniorami.
Ostrzeżmy ich, nim będzie za
późno.
G W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy, aby nie
przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
Waszej rodziny lub proszą

o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.
G Nie reagujmy pochopnie
na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy,
gdy tylko usłyszymy głos
w słuchawce. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy
krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami
rodziny.
Bliscy, z którymi utrzymywany jest codzienny kontakt,
mogą pomóc potwierdzić, że
jest to ta osoba, za którą się
podaje oraz czy rzeczywiście
potrzebuje pomocy, o jaką prosi. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować
dzwoniącego. Warto zadzwonić bezpośrednio do tych osób
i sprawdzić. W większości
przypadków mamy numer telefonu do syna, córki czy wnuczka. Nie bójmy się do nich
zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce.
Lepiej wykonać jeden telefon
więcej, niż stracić swoje
oszczędności i przekazać je
przestępcom.
W związku z powyższym
zalecamy stosowanie zasady
ograniczonego zaufania wobec
nieznajomych - lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia.
Pamiętajmy także, aby nie
udzielać przez telefon żadnych
informacji dotyczących danych
personalnych, numerów kont
bankowych i haseł do nich. Nie
opowiadajmy nieznajomym
o swoich planach życiowych,
czy o członkach rodziny.
O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast
poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego
997 lub 112. Nie obawiajmy
się, że alarm może okazać się
fałszywy. Zadbajmy wspólnie
o nasze bezpieczeństwo!
asp. szt.
Paweł
Petrykowski

W dodatku w sobotę przed
południem Łukasz M. robił
zakupy w jednym z osiedlowych
sklepików. Zarejestrował to sklepowy monitoring. Sprzedawca,
który go znał z widzenia, podczas przesłuchania na policji
zeznał, że mężczyzna zachowywał się dziwnie, był nieobecny,
nie reagował na zapytania. Jak
nieoficjalnie się dowiedzieliśmy
wysłał także SMS-a do kogoś
z rodziny Justyny z informacją,
że żona poszła do pracy.
Policja o zdarzeniu dowiedziała się około 14.00 w sobotę
16 kwietnia. Łukasz M. wysłał
SMS-a d swojej siostry, napisał,
że zostali napadnięci. Ponieważ
był ranny, trafił do szpitala, ale
po trzech dniach został wypisany.
Mężczyzna nie przyznaje się
do popełnienia zbrodni. Na

wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy
miesiące.
Justyna została pochowana
pod swoim panieńskim nazwiskiem. Jej rodzina nie chciała,
by miała cokolwiek wspólnego
ze swoim mężem.
Na jej profilu FB przyjaciele
zamieścili wzruszające pożegnania:
„Śpij spokojnie Aniołku”
„W naszej pamięci będziesz
żyć wiecznie”
„Odeszłaś o całe życie za
szybko...”

mach. Następnie drużyny wzięły
udział najbardziej złożonym
podczas zawodów zadaniu, polegającym na przeprowadzeniu
oględzin zainscenizowanego
miejsca zdarzenia.
Zespoły oceniane były m.in.
za wiedzę, umiejętności i jakość
wykonania zadań, a także czas,
w jakim zostały zrealizowane.
Pracę komisji powołanej na czas
zawodów nadzorował sędzia
główny podinsp. Paweł Noculak - Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego
KWP we Wrocławiu.
Po teście wiedzy, strzelaniu
i zadaniach praktycznych najlepsi okazali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji

w Świdnicy: podinsp. Robert
Brożyna - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Świebodzicach, kom. Tomasz Lenkiewicz, asp. Janusz Dychus
i mł. asp. Radosław Nowicki.
To właśnie oni reprezentować
będą teraz garnizon dolnośląski
w ogólnopolskim finale, który
odbędzie się już w czerwcu br.
na terenie Szkoły Policji w Pile.
Drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji drużynowej zajęli policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Górze, a trzecie z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
Gratulujemy, oby te wyniki
przełożyły się także na efektywną pracę.

Najlepsi kryminalni są u nas
zteroosobowe drużyny funkcjonariuszy z jednostek
C
Policji na Dolnym Śląsku rywa-

lizowały o tytuł najlepszych
podczas wojewódzkich eliminacji konkursu ,,Policjant Służby
Kryminalnej Roku 2016’’.
W skład każdego teamu wchodził policjant służby dochodzeniowej, operacyjnej, technik kryminalistyki oraz osoba nadzorująca pracę dochodzeniowo-śledczą. Dwudniowe zmagania wyłoniły zwycięzców, a okazali się
nimi funkcjonariusze z komendy
w Świdnicy. Teraz wezmą udział
w ogólnopolskim finale, który
odbędzie się w czerwcu br. na terenie Szkoły Policji w Pile.
14 kwietnia br. o godzinie
8.00 policjanci służb kryminalnych rozpoczęli pierwszy dzień
eliminacji wojewódzkich w ramach konkursu Policjant Służby
Kryminalnej Roku 2016. Najpierw wszyscy funkcjonariusze
rozwiązali test z zakresu wiedzy
ogólno policyjnej, a później
wzięli udział w kolejnej konkurencji, jaką było strzelanie.
Dzień drugi rozpoczął się od
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, co zawodnicy
realizowali na specjalnych fanto-

FOT. KWP WROCŁAW

oraz częściej osoby starsze
nie dają się oszukać m.in.
C
tzw. „wnuczkom”, fałszywym
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Prezentujemy przedszkolaki
z „Niezapominajki”
GRUPA
„BIEDRONKI”
Budziak Marta, Cichy Błażej,
Cisek Justyna, Gumowski
Hubert, Krzymińska Wiktoria,
Lubczyński Jakub, Łebkowska
Wiktoria, Ratajczak Emil,
Stypa Nikodem, Szczepaniak
Natan, Wierzbicka Antonina,
Winsz Marcel, Woźniczka
Milena.

FOT. TOMASZ MERCHUT

GRUPA
„JAGÓDKI”
Bydłowska Antonina,
Cieloszyk Ola, Foryś Barbara,
Głód Jakub, Górski Tymoteusz,
Haretski Artur, Kaganiuk
Victoria, Kotwica Gabriel,
Krzyszkowski Krzysztof,
Kukliński Jan, Kuzera Joanna,
Łuciów Kaja, Młyńczyk Milena,
Partyka Dominik, Pierzchała
Kacper, Sawa Karolina,
Sawicki Kacper, Subczyńska
Karina, Szuszkiewicz Maja,
Usień Alicja, Wojciechowska
Lena, Ziarek Mikołaj.

FOT. TOMASZ MERCHUT

Rock Fest na najwyższym poziomie
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Świebodzice Rock Fest
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P

rawie 10 godzin fantastycznego grania, doskonała oprawa techniczna,
nagłośnienie - jedno z najlepszych w Polsce, pełna sala.
I prawdziwe gwiazdy na scenie:
Kruk, Lipali, Organek, Lao Che,
Kult. Tak wyglądała czwarta
edycja Świebodzice Rock Fest.
Ten mega koncert gwiazd polskiego rocka i alternatywy odbył
się w sobotę, 16 kwietnia, w hali
sportowo-widowiskowej OSiR
Świebodzice. Kolejną, bardzo
udaną imprezę, przygotowała
Agencja Koncertowa Aplauz

Planet z Wałbrzycha we współpracy z Gminą Świebodzice.
Koncert poprowadził Piotr
Stelmach, dziennikarz radiowej
Trójki, który tak napisał po całym wydarzeniu na swoim fejsbuku: Świebodzice Rock Fest
- tak, tak, tak! Za rok przyjeżdżam ponownie z Elvisem, nawet bez zaproszenia! Super impreza! Szacunek, ukłony i podziękowania.
Impreza wystartowała punktualnie o 14.30, zgodnie z zapowiedziami organizatorów.
Pierwszy zagrał zespół Srogo,

zwycięzca internetowego głosowania.
Po nich zaprezentował się
mocno rockowy a nawet hard
rockowy Kruk, kapela z kilkunastoletnim stażem i rzeszą fanów.
Warto przypomnieć, że zespół
supportował m. in. takich gigantów jak Deep Purple czy Carlosa
Santanę. Jak głosi wieść, ten
ostatni po występie naszych
muzyków zszedł ze sceny by
osobiście uściskać dłoń gitarzyście Kruka i wyrazić swój podziw.

ENERGETYCZNY I MOCNY AKCENT,
CZYLI WYSTĘP GRUPY KRUK

Lipa i koledzy - zespół Lipali

piątek, 29 IV 2016

Po Kruku zaprezentował się
Tomasz Lipnicki z kolegami,
czyli zespół Lipali. Od tego
momentu do hali zaczęły napływać prawdziwe tłumy i na Organku było już naprawdę tłoczno. Ten charyzmatyczny artysta
dał fantastyczny koncert, niektóre utwory wykonywał po
dwa razy, pozdrawiał też publiczność, a na swoim funpage’u napisał krótko: Świebodzice
- dziękujemy. Dla wielu był to
najlepszy koncert tej edycji.
Lao Che - muzycy zagrali swoje największe przeboje i utwory
z ostatniej płyty, w tym obowiąz-

kową Wojenkę, którą publiczność odśpiewała razem ze Spiętym. Profesjonalizm na najwyższym poziomie - nikt nie zauważył, że wokalista był przeziębiony...
Kult i Kazik Staszewski to
już prawdziwa wisienka na torcie, ekipa zagrała jak zawsze
świetny koncert, a Kazik zaprezentował siwą głowę i bynajmniej nieadekwatny do niej wigor na scenie.
Jedyne, do czego ciut można
się przyczepiać - to zbyt skromna strefa gastronomiczna przygotowana dla publiczności,
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w mini ogródku z jadłem i napitkiem nie można było wetknąć
szpilki ani się do niego wręcz
dostać. Prosimy organizatorów
o przemyślenie tej kwestii na
przyszłość, co pozwoli uniknąć
niepotrzebnych spięć i nerwów.
Podsumowując jednak - Świebodzice Rock Fest była świetnie
zorganizowanym i profesjonalnym wydarzeniem muzycznym.
Gratulacje dla Grzesia Kruczyńskiego z Aplauz Planet,
OSiR Świebodzice sp. z o.o.,
ochrony, obsługi technicznej
i wszystkich, którzy pracowali
przy tym wydarzeniu.

Hala OSiR była pełna, to najlepiej świadczy, że impreza była udana

KLASA SAMA W SOBIE,
WIĘC CO TU PISAĆ?
A PROPOS - GRATULACJE
DLA ADRIANA SITKO,
KTÓREGO ZDJĘCIA ZESPÓŁ
ZAMIEŚCIŁ NA SWOIM
OFICJALNYM FUNPAGE’U

Tomasz Organek, człowiek orkiestra,
charyzmatyczny i pełen pomysłów muzyk
dał jeden z najlepszych koncertów
podczas Świebodzice Rock Fest

Lao che zagrali świetnie mimo
sporej niedyspozycji głosowej
wokalisty. Ale nikt tego
nie zauważył!

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA I ADRIAN SITKO

Przyjęcie dla królowej
książki
10

23

mistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Wieprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Klepiec,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszka Gielata.
Pierwszym punktem na sobotnim spotkaniu było czytanie
bajek i wierszy znanych pisarzy.
W roli lektorów wystąpili goście, nauczyciele i dzieci. Odczytano następujące utwory:
Cz. Janczarski „Najpiękniejsze bajki” - Małgorzata Chojda-Ozga
A. Fredro „Paweł i Gaweł”
- Bogdan Kożuchowicz, Jan
Klepiec
T. Śliwiak „Zakochana żaba”
- Alicja Głąb
A. Fredro „Małpa w kąpieli”
- Justyna Gąsior
J. Brzechwa „Samochwała”
- Magdalena Biała
D. Wawiłow „Daktyle” - Weronika Rubnikowicz
J. Brzechwa „Na straganie”
- Paulina Ptak.

czytały „Lokomotywę” J. Tuwima.
Kolejnym punktem były życzenia dla książki. Punktualnie
o godzinie 12.00 - w samo południe złożyliśmy życzenia bohaterce naszego przyjęcia. Tym
samym młodzi, młodsi i najmłodsi Dolnoślązacy wspólnie
o tej samej porze przywitali
Światową Stolicę Książki. Pani
bibliotekarka odczytała wiersz
T. Kubiaka pt. „Książka”, a następnie składaliśmy Królowej
Książce życzenia. Szkoły miały
za zadanie przygotować księgę
życzeń. Każda z nich zawierała
cytaty, życzenia dla biblioteki,
książki, postaci bajkowych.
Wszystkie placówki zaprezentowały nam swoja pracę. Przedstawiciele każdej ze szkół odczytywali życzenia. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych.

Życzenia od gości

Miłym zaskoczeniem była
recytacja wiersza J. Tuwima pt.
„Zosia Samosia” przez jedną
z najmłodszych czytelniczek
- 4-letnią Henrykę Bieniaszewską. Po recytacji panie bibliotekarski w składzie: Alicja Głąb,
Ewa Tadeuszak, Dorota Filipek, Janina Witek, Sylwia Jasińska i Lucyna Przypek od-

FOT. BIBLIOTEKA

kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Książki i Praw
Autorskich. Tego
dnia, w Oddziale Dziecięcym
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach, odbyła się
impreza czytelnicza Przyjęcie
dla królowej książki. W 2016
roku Wrocław został Światową
Stolicą Książki Unesco. W związku z tym są podejmowane liczne
inicjatywy związane z promocją
książki i czytelnictwa. Dział
Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zaprosił w tym dniu wszystkie dolnośląskie biblioteki do
przeprowadzenia w swoich placówkach przyjęcia dla książki
o charakterze animacji czytelniczej według własnych pomysłów. Akcja była skierowana
przede wszystkim do bibliotekarzy, dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców. Świebodzicki Oddział Dziecięcy również
przyłączył się do tej akcji.
Impreza miała na celu zachęcenie do czytania poprzez promocje naszej instytucji.
W spotkaniu uczestniczyło
około 80 osób, w tym dzieci
i młodzież ze świebodzickich
przedszkoli i szkół, zaproszeni
goście, nauczyciele i rodzice.
W imprezie uczestniczył Bur-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

kultura

piątek, 29 IV 2016

Niech na co dzień półki w bibliotece będą puste, a kolejny
czytelnik czeka na swoją ukochaną książkę (burmistrz Bogdan Kożuchowicz).
G Publiczne Gimnazjum nr 1
Dzisiaj, jutro i przez wieki,
niech nam żyją BIBLIOTEKI!
Niech Was wszyscy odwiedzają,
każdą książkę przeczytają!
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Droga Biblioteko! Życzę Ci,
by twoich książek dzieci nie
niszczyły, byś była bardzo często
odwiedzana i doceniana. Nich
dzieci na czas Ci książki oddają,
niech się uczą i marzą - niech je
czytają...
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Życzenia dla małego dalmatyńczyka - Aby Twoi bracia
i siostry zawsze Cię kochali.
Bądź dzielny - jesteś mały ale
wspaniały
G Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach” (Marcus Tullius Cicero)
G Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi
Książko! Życzę Ci... aby zachwyt nad Tobą nigdy nie przeminął.
Podczas Przyjęcia dla Królowej Książki odbyło się wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla zasłużonych Czytelników. Najmłodsi otrzymali również kolorowe ordery Czytelnik
Oddziału Dziecięcego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Poniżej lista nagrodzonych:
G Przedszkolaki
Julita Żyźniewska, Antonina Żelaźkiewicz, Maksymilian
Rochowiak, Ola Cieloszyk, Henryka Bieniaszewska, Amelia
Cesar, Anna Gauze, Sandra
Geglawa, Dawid Potocki, Michał Andruszkiewicz, Jakub
Głód.
G Szkoła podstawowa
Mikołaj Rochowiak, Patrycja Cieloszyk, Magdalena Biała, Jakub Stróżyna, Agata Antoniuk, Kamila Bekas, Wiktor-

ia Kiliańska, Michał Ptak,
Paulina Ptak, Marcel Dyjak,
Kamila Czarnecka, Milena
Czarnecka, Weronika Rubnikowicz, Konrad Rubnikowicz,
Bartosz Gauze, Alan Klimczak, Szymon Kozioł, Amanda
Olejkiewicz, Eliza Ścigajło,
Aniela Tarkowska, Karina
Górczyk, Olaf Lepiarz, Zuzanna Mikłasz, Oliwier Antczak, Marcelina Pilipionek,
Hanna Krzan, Zuzanna Krzan,
Sabina Dembna.
G Młodzież
Sandra Wiktorek, Weronika Kobos, Emilia Wzgarda,
Julia Partyka, Patrycja Padzioch, Daniel Dyjak, Radosław Karczmarz, Wiktoria
Pilipionek, Klaudia Kargol,
Aleksandra Subczak, Alicja
Grzesiak.
Nagrody wręczał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i panie
bibliotekarki: Alicja Głąb, Agnieszka Okarmus i Ewa Tadeuszak. Zostały także wręczone podziękowania za wieloletnią
współpracę. Otrzymały je następujące osoby: Ilona Szczygielska, Dorota Filipek, Jolanta
Bieniasz, Janina Witek, Sylwia
Jasińska, Lucyna Przypek,
Agnieszka Kiryczuk, Violetta
Dziedzińska, Bernadeta Smy-

kowska, Alicja Łukaszów, Justyna Gąsior.
Dzieci na przyjęcie dla królowej książki przebierały się za
księżniczki, wróżki, rycerzy,
motyle, biedronki itp., a panie
bibliotekarki za wróżki. Każde
przebrane dziecko otrzymał
drobny upominek, ufundowany
przez Wydział Promocji, Infrastruktury i Współpracy Zagranicznej UM.
Na naszym przyjęciu nie zabrakło również innych atrakcji.
Klubowiczki z Dyskusyjnego
Klubu Fantasy malowały dzieciom twarze, modelowały balony - były miecze, łabędzie, pieski i kwiaty. Młodzi Czytelnicy
otrzymywali także balony z logiem biblioteki. Oczywiście były również i tańce, do których
przyłączyli się dorośli oraz zabawy z chustą (Klanza).
Pragniemy bardzo podziękować naszym klubowiczkom, za
zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu sobotniego spotkania, w którym uczestniczyły:
Sandra Wiktorek, Emilia
Wzgarda, Iga Kiecenka, Julia
Partyka, Weronika Kobos,
Malwina Stopyra.
Alicja Głąb,
Ewa Tadeuszak,
Agnieszka Okarmus

szczególnie osoba Jana Pawła
II. Świat przyrody, emocje,
miejsca, które chronią ją przed
światem zewnętrznym pojawiają się w wierszach Jadwigi Bujak-Pisarek.
Poetka mocno ukierunkowuje
swoją poezję w stronę Boga,

natury i ludzi. Uważa, że poeta
nie pisze dla siebie, lecz dzieli
się swoją twórczością z czytelnikiem. Wieczór autorski rozpoczął się jej ulubioną piosenką,
którą śpiewa Edyta Geppert:
Poeci nie zjawiają się przypadkiem.

Pani Jadwiga Bujak-Pisarek
uważa, że poeci widzą więcej,
czują głębiej i pragną dzielić się
swoją wrażliwością z innymi.
Wiersze nie mogą oskarżać,
obrażać, poezja nie może krzyczeć mówiła autorka spotkania.
Beata Wiciak

Poezji nie można wykrzyczeć

B

ardzo osobisty charakter miało spotkanie,
które odbyło się w bibliotece 7 kwietnia.
Stało się to za sprawą rodowitej
świebodziczanki - Jadwigi Bu-

jak-Pisarek, która obecnie mieszka na Górnym Śląsku.
Tworzenie poezji w jej życiu
pojawiło się po opuszczeniu rodzinnego gniazda przez dzieci,
aby wypełnić pustkę, jaka po-

wstała w jej życiu. Pani Jadwiga
odkryła w sobie twórczą nutę
i zaczęła pisać wiersze, które
dzięki przynależności do Dziennika Literackiego „E-literaci.pl”
ujrzały światło dzienne.
W czwartek, 31 marca 2016
roku można je było usłyszeć
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w wykonaniu autorki. Poetka jest w dalszym ciągu mocno
związana ze Świebodzicami,
które są jej rodzinnym miastem.
Publiczność miała okazję wysłuchać - oprócz wielu innych - kilka poświęconych właśnie naszemu miastu. Wątki autobiograficzne są częstą inspiracją poetki.
Wśród wielu gości spotkania,
byli również jej rodzice - wzruszeni dedykowaną im poezją.
Częstym tematem poetyckiej
wrażliwości są wątki religijne,

TOP mechanik
- wręczenie nagród
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II miejsce Dominik Piksa
i Maciej Zoń z Zespołu szkól Nr
5 w Wałbrzychu
Z2 - klasy II-III operator obrabiarek skrawających:
I miejsce Rafał Zieliński
i Szymon Zięba z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy
II miejsce Łukasz Ferenc
i Patryk Minicki z ZSZiO
w Kamiennej Górze.
Nagrodami w konkursie były
płatne staże zawodowe w firmie
Segepo-Refa, wyjazd na Targi
Metal Forum w Poznaniu, wyjazd do Centrum Guhring w Dąbrowie Górniczej (światowego
lidera w produkcji narzędzi do
obróbki skrawaniem), a także
walizki z narzędziami i bony
zakupowe MediaExpert. Sponsorami nagród były Fundacja
Alae, firma Segepo-Refa ze
Świebodzic oraz firma Optima
Tools ze Świdnicy.
W czasie uroczystości zaprezentowano cele i działania Fundacji Alae, a uczniowie ZS nr 5
w Wałbrzychu mieli okazję
przedstawienia przygotowanej
przez siebie prezentacji, ze zorganizowanego przez Fundację
Alae wyjazdu na Targi Simodec
we Francji.

Przedstawiono również plany
Fundacji Alae na najbliższy miesiąc. W planach fundacji jest
organizacja dwóch konferencji:
7 maja w Wałbrzychu i 14 maja
w Świdnicy, na których przedstawione będą zawody operatora
obróbki skrawaniem, mechanika
i elektryka i które mają dostarczyć uczniom pełną informację
o możliwościach rozwoju zawodowego. Planuje się również
„Dni otwarte” fundacji w dniach
16-20 maja, podczas których
zwiedzający będę mogli zapoznać się z funkcjonowaniem
fundacji, dowiedzieć się na
czym polega dziś zawód operatora maszyn skrawających i porozmawiać bezpośrednio z pracownikami tej branży.
Po zakończeniu uroczystości,
uczestnicy udali się do siedziby
Fundacji Alae w Świebodzicach
gdzie mogli z bliska obejrzeć jej
zasoby i zapoznać się z jej działalnością.
Jeszcze raz, wielkie brawa dla
wszystkich uczestników konkursu za ich udział, ich entuzjazm
dla zawodów branży mechanicznej i profesjonalną postawę.
I

Jesteś tym, co jesz
piątek 8 kwietnia 2016 r.
klasy 6-te Zespołu Szkół
W
Podstawowo-Gimnazjalnych

w organizmie, właściwego odczytywania etykiet na produktach spożywczych i analizowania szkodliwych substancji
zawartych w popularnych napojach. Prowadzące zachęciły
również uczniów do wypróbo-

uczestniczyły w zajęciach,
których tematem było zdrowe
odżywianie. Zajęcia przeprowadziły panie ze świdnickiego
Sanepidu w ramach projektu
„Czas na Zdrowie”. Podczas
zajęć uczniowie przybliżyli
sobie zagadnienia z zakresu
profilaktyki zdrowego stylu
życia. Wykłady połączone
z ciekawymi ćwiczeniami przebiegały pod hasłem „Jesteś
tym, co jesz” i dotyczyły między innymi: komponowania
dziennego jadłospisu ucznia,
omówienia piramidy żywieniowej człowieka, roli witamin

FOT. UŻYCZON

kwietnia 2016 roku
w ZS nr 5 w Wałbrzychu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów oraz
nagród przyznanych w pierwszej
edycji konkursu technicznego
„Top Mechanik - Operator Obróbki Skrawaniem”. Konkurs
organizowany był przez Fundację Alae ze Świebodzic wraz
z ZS nr 5 w Wałbrzychu i był
adresowany do uczniów szkół
zawodowych i techników z całego regionu. Uroczystość, oprócz
dyrektorów szkół, nauczycieli
i samych uczestników konkursu,
zaszczycili: Zastępca Prezydenta
Miasta Wałbrzycha Zygmunt
Nowaczyk, Dyrektor PUP
w Świdnicy Tadeusz Kotlarski,
Marzanna Ślusarczyk - przedstawiciel Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach,
Małgorzata Adamczyk-Foryś
z Klastra Edukacyjnego „INVEST IN EDU” oraz przedstawiciele firm wspierających sam
konkurs jak i działania Fundacji
Alae.
W konkursie udział wzięły
szkoły ze Świdnicy, Dzierżoniowa, Kamiennej Góry, Bielawy i Wałbrzycha, a Jury złożone
z przedstawicieli firm Segeporefa, Optima Tools, Promont,
Autocam, Technik-Serwis oraz
nauczyciel ZS w Świebodzicach
wyłoniło następujących zwycięzców:
T1 - klasa I technik mechanik:
I miejsce Arkadiusz Grzegorzyca i Michał Fleszar z Zespołu szkól Nr 5 w Wałbrzychu
II miejsce Jakub Dobrowolski i Michał Spisak z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy
III miejsce Michał Morasz
i Mateusz Pajda z ZSiPKZ
w Bielawie
T2 - klasy II-IV technik mechanik:
I miejsce Grzegorz Madaliński i Jakub Gałęza z Zespołu
szkól Nr 5 w Wałbrzychu
II miejsce Patryk Socha
i Maciej Michałowski z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Świdnicy
III miejsce Adrian Świerczyński i Maciej Wójciak z ZSi
PKZ w Bielawie
Z1 - klas I operator obrabiarek
skrawających:
I miejsce Kacper Cyl i Patryk Franczak z ZSZiO w Kamiennej Górze

wania prostych przepisów, np.
na własne, domowe i zdrowe
chipsy z jarmużu. Była to bardzo ciekawa lekcja, mówiąca
o tym, jak dbać o siebie i długo
cieszyć się zdrowiem! Chętnie
z niej skorzystamy!

XIV Międzyszkolny Konkurs
12

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata

piątek, 29 IV 2016

Literacki „Dzieci baśnie piszą”
O

rganizatorem XIV Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Dzieci baśnie piszą” była
SP w Mokrzeszowie. Jego celem
było propagowanie czytelnictwa, rozwijanie twórczości literackiej dzieci. Honorowy patronat objęli: Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz. Eliminacje
konkursu odbyły się 23 lutego
br. Do pisania baśni przystąpiło
49 uczniów ze szkół podstawowych z gminy i miasta Świdnicy,
Świebodzic i Żarowa. Każda
praca była anonimowa - podpisana baśniowym godłem.
Uczniowie mieli do wyboru
jeden z trzech zaproponowanych
tematów:
1. Kiedy jesteśmy razem,
wszystko jest w zasięgu marzeń.
Napisz baśń.
2. Baśń o rodzinie wiatrów.
Pamiętaj o pozytywnym przesłaniu.
3. Ułóż baśń, w której zwierzęta pomagają dobremu człowiekowi w walce ze złem.
Największym zainteresowaniem cieszył się trzeci temat.
Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Buczma (polonista), Małgorzata Błaszczyk
(polonista-logopeda), Małgorzata Kowalska (polonista)
i Krystyna Stanikowska (polonista) po dokładnym przeczytaniu wszystkich prac przyznała

14 nagród, w tym 2 główne, i 5
wyróżnień.
„Bardzo dużo prac było uporządkowanych wewnętrznie,
spójnych i przemyślanych, które
w swojej konwencji- trzymającej się tradycyjnej budowy
baśni- były jednak uzupełnione
wrażliwością współcześnie żyjącego młodego człowieka... tworząc tym samym nową jakość
literacką... Mamy nadzieję, że
tego typu konkursy pozwolą
- dzieciom cywilizacji XXI wieku - odnaleźć w sobie, nieuświadomioną czasem, wrażliwość na
dobro i piękno - tak bardzo dziś
potrzebną...” - podsumowała Małgorzata Kowalska.
12 kwietnia 2016r. odbył się
finał XIV Międzyszkolnego
Konkursu Literackiego. Na uroczystość rozdania nagród za naj-

Dzień Ziemi w Dwójce

co roku, uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
Integracyjnymi obchodzili Dzień Ziemi. Tym razem,
JabyzakOddziałami
uczulić społeczność szkolną na problemy z jakimi boryka się

nasza planeta, uczniowie klas I i II prezentowali program ochrony
naszego miasta z punktu widzenia wylosowanego zawodu.
Kreatywność i pomyły mogłyby posłużyć do stworzenia programu
ochrony środowiska całej Ziemi, nie tylko Świebodzic.

Utalentowani plastycznie
dużą radością informujemy,
że uczniowie Zespołu Szkół
Z
Inte-gracyjnych brali udział

w XXIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z cyklu „
Ziemia jest jedna”- Zwierzęta
udomowione. Nasi laureaci to
Alicja Szcześniak z klasy I,
Antonii Szcześniak z klasy III.
W konkursie Alicja namalowała
piękne kotki zajmując I miejsce
w kategorii - Nagroda Malar-

stwo. Antek otrzymał wyróżnienie za pięknego łaciatego psa.
Gratulujemy.

piękniejsze baśnie przybyli zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - Maria
Jaworska, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki - Zbigniew Karnowski, sołtys wsi Mokrzeszów
- Mieczysława Dubiel oraz
dyrektorzy i nauczyciele szkół
podstawowych. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie Małgorzata Urbanek ogłosiła - przekazane przez jurorów
- wyniki tegorocznego konkursu
literackiego pt. „Dzieci baśnie
piszą”.
Nagrody otrzymali:
1. Martyna Czerniec (nagroda główna) - SP w Witoszowie
Dolnym
2. Karolina Gawrońska (nagroda główna) - SP w Bystrzycy
Górnej

3. Angelika Ślęzak - SPw Grodziszczu
4. Anna Natanek - SP w Lutomi Dolnej
5. Kinga Półtorak - SP w Lutomi Dolnej
6. Sara Bilska - SP w Mokrzeszowie
7. Emilia Mierzwa - SPw Mrowinach
8. Karolina Ochocka - SP
w Pszennie
9. Hanna Karwowska - SP
nr 1 w Świdnicy
10. Zofia Październiak - SP
nr 2 w Świebodzicach
11. Paulina Ptak - SP nr 3
w Świebodzicach
12. Anna Wójcik - SP nr 4
w Świebodzicach
13. Tomasz Andrzejewski
- SP nr 4 w Świebodzicach

14. Maja Skórska - SP Witoszowie Dolnym
Wyróżnieni:
1. Aleksandra Waligóra - SP
w Grodziszczu
2. Anna Węgłowska - SP
w Mokrzeszowie
3. Zuzanna Jurga - SP
w Mrowinach
4. Nikola Spurek - SP
w Pszennie
5. Jakub Rękas - SP nr 4
w Świebodzicach.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe,
które ufundowali: Wójt Gminy
Świdnica i Burmistrz Miasta
Świebodzice.
XIV Finał Międzyszkolnego
Konkursu Literackiego pt.
„Dzieci baśnie piszą” uświetnił

Szóści w Polsce

Finał Odysei Umysłu - świebodziccy licealiści...

O

d 1.04. do 3.04. drużyna
Odyseuszy ze świebodzickiego liceum, która
w marcu br. zdobyła drugie
miejsce w regionalnym eliminacjach we Wrocławiu, uczestniczyła w XXV jubileuszowym
Finale Ogólnopolskim „Odysei
Umysłu”. Znaleźliśmy się
wśród 1.5 tysiąca uczniów i studentów z całej Polski - kreatywnie myślących i działających
w duchu innowacji. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz w hali
Gdynia Arena spotkało się 215
zespołów, wyłonionych w eliminacjach regionalnych spośród 522 drużyn (3509 Odyseuszy).
Nasz spektakl długoterminowy „Między nami zwierzętami”

występ uczniów klasy czwartej
i piątej z koła teatralnego pod
opieką p. B. Sosnowskiej. Dzieci przedstawiły humorystyczne
scenki pt. „Bajki na opak”. Przepiękne stroje i scenografię wykonała p. E. Jennings - nauczyciel plastyki.
Składamy podziękowania
wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za okazaną
pomoc w organizacji uroczystości: Urzędowi Gminy w Świdnicy, Urzędowi Miasta w Świebodzicach, dzieciom, nauczycielom, pracownikom SP w Mokrzeszowie.

Organizator konkursu
B. Sosnowska

wzbudził aplauz publiczności.
Wspaniały doping Odyseuszy
i trenerów, m.in. z Brzeziej
Łąki, Wrocławia, wsparcie kumpelskich drużyn z Tarnowa
Opolskiego i Poznania oraz
innych przyjaciół dodał nam
skrzydeł. Występ był naprawdę
brawurowy - został bardzo wysoko oceniony przez Sędziów
i wywoływał salwy śmiechu.
Efektem konkursowych zmagań jest szóste miejsce w Polsce
- dla nas toogromny sukces,
gdyż pracujemy ze sobą od
października 2015 r., debiutując
w projekcie. Bardzo wysoki
poziom rywalizujących drużyn
utwierdza nas w przekonaniu,
że udało się osiągnąć niezwykle
dużo.
I

Konkurs Recytatorski
kwietnia w Miejskim Domu Kultury
odbył się Miejski Konkurs Recyta12
torski klas I-III. Laureatów szkolnych oceniało jury w składzie: Alicja Głomb - pracownik Miejskiej Biblioteki dla Dzieci,
Paweł Pawlik - aktor Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu, Zofia Marek - Przewod-

nicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Poziom tegorocznych recytacji był bardzo wysoki, dlatego jury stanęło przed wielkim wyzwaniem wyboru zwycięzców.
A okazali się nimi:
I miejsce- Izabela Frąckiewicz - PSPnr 6,

II miejsce - Kamil Walichnowski -PSPnr 4,
III miejsce - Katarzyna Mikoda - PSPnr 4.
Wyróżnienia:
Marta Nawrocka - PSP nr 2,
Amelia Andrzejewska - PSP nr 2.
Laureaci uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami oraz książkami.
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MØodziczki
w ćwierćfinale MP
W

rozegranym w czwartek, 21 kwietnia, meczu kończącym rozgrywki w Lidze Dolnośląskiej Młodziczek
w piłce ręcznej dziewcząt zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał na własnym parkiecie z drużyną EUCO
Dziewiątka Legnica 23:27. Do przerwy nasze zawodniczki prowadziły w tym spotkaniu 16:11. Podopieczne trenera Bogdana
Stankiewicza sięgnęły po brązowe medale w Lidze Dolnośląskiej
Młodziczek. Nasz zespół wywalczył awans do ćwierćfinału
Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, który odbędzie się
w Elblągu. Gratulacje dla zawodniczek oraz trenera Bogdana Stankiewicza za ogrom pracy wykonanej w sezonie 2015/2016.
Trzymamy kciuki za zespół w walce na szczeblu centralnym.
Harmonogram turnieju:
29.04 (piątek)
godz. 18:00 MKS Truso Elbląg - MKS Victoria Świebodzice
30.04 (sobota)
godz. 10:00 MKS Victoria Świebodzice - MKS Karczew
01.05 (niedziela)
godz. 10:00 MTS II Kwidzyn - MKS Victoria Świebodzice.
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rozegranym w sobotę, 23 kwietnia, meczu 21. kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS
W
Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną

Unii Bardo 0:2 (0:1). Porażka z liderującą Unią oddaliła świebodziczan od pierwszego miejsca w tabeli. Obecnie podopieczni trenera Macieja Jaworskiego tracą sześć punktów, co w kontekście
dobrej formy Unii może okazać się dystansem trudnym do odrobienia (Unia - 58 pkt, 1. miejsce; Victoria - 52 pkt, 2. miejsce).
Już jutro (sobota, 30 kwietnia) o godz.17:00 Victoria zagra
na stadionie im. Ludwika Paluszaka z drużyną Unii Złoty Stok.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Rosicki,
Jędrasiewicz, Niemczyk, Błaszczak, Słapek, Drąg K.,
Rogowski, Gawlik, Bałut, Zyl.
Na zmiany wchodzili: Drąg Ł., Borgoń, Janik, Sadowski.
Zółte kartki: Drąg K., Niemczyk, Rosicki, Bałut.
Czerwona kartka: Jaskółowski.
21. Kolejka w Lidze Okręgowej Seniorów
Unia Bardo - MKS Victoria Świebodzice 2:0 (1:0)
Nysa Kłodzko - Karolina Jaworzyna Śląska 1:1
Gola Świdnicka - LKS Bystrzyca Górna 1:0
Skalnik Czarny Bór - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 4:1
Sudety Dziećmorowice - Victoria Tuszyn 1:1
Polonia Stal II Świdnica - Zdrój Jedlina Zdrój 0:4
Polonia Bystrzyca Kłodzka - Iskra Jaszkowa Dolna 0:0
Unia Złoty Stok - Grom Witków 3:3.

Juniorzy zdobyli Zamek

Porażka młodzików
młodszych

rozegranym w niedzielę, 17 kwietnia, meczu 20. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Juniorów Starszych
W
zespół MKS Victorii Świebodzice wygrał w Kamieńcu Ząbko-

wickim z miejscowym Zamkiem 4:1 (2:0). Bramki dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły w tym spotkaniu zdobyli: Mateusz Melańczuk - 3, oraz Piotr Nowowiejski - 1. Już za
tydzień w niedzielę 24 kwietnia o godz. 13:00 nasz zespół zagra
na własnym boisku z drużyną MKS Szczawno Zdrój.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Laskowski, Siodlarz, Olszówka, Dworzyński, Nowowiejski,
Dobrowolski A., Winiarski, Melańczuk, Korga P.
Na zmiany wchodzili: Uglis, Sieński.

rozegranym w sobotę, 23 kwietnia, meczu 4. kolejki spotkań
w Lidze Młodzików Młodszych zespół MKS Victorii ŚwieboW
dzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Szkółki Szczyt

Wygrana rezerw

Boguszów 3:6 (1:2). Bramki dla podopiecznych trenera Krzysztofa
Króla w tym spotkaniu zdobyli: Błasz, Rutkowski, Szklarczyk.
Kolejny mecz nasz zespół rozegra w dniu 11 maja o godz. 16:00
w Wałbrzychu z drużyną Olimpijczyka.

a rozegranym w niedzielę, 24 kwietnia, meczu III kolejki
spotkań o mistrzostwo klasy B seniorów zespół MKS
W
Victorii Świebodzice pokonał na własnym boisku drużynę GKS

Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Stawicki, Matras,
Sikora K., Rutkowski, Węgierski, Koszczał, Błasz, Bednarski.
Na zmiany wchodzili: Szklarczyk, Kędzia, Wojtyniak, Cichy,
Pukajczyk.

Zagłębia Wałbrzych 2:1 (0:0). Bramki dla zespołu rezerw naszego
klubu zdobyli: Błażej Piotrowski z rzutu wolnego oraz Łukasz
Galasiński. W następnej kolejce, która zostanie rozegrana w niedzielę, 8 maja, o godz. 11:00 nasz zespół zagra z drużyną Grodno
Zagórze Śląskie.

4. Kolejka w Lidze Młodzika Młodszego
Szkółka Szczyt Boguszów Gorce - MKS Victoria Świebodzice
6:3 (2:1)
Górnik Wałbrzych - Baszta Wałbrzych 2:3
Olimpijczyk Wałbrzych - FA Wałbrzych 1:17
Gwarek Wałbrzych - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 1:10.

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

nia są siłownie miejskie. Jego mechanizm jest bardzo prosty: urzędy gmin
zgłaszają lokalizacje na swoim terenie,
a mieszkańcy i zainteresowani głosują
na wybrane propozycje. Nie wiemy
więc jeszcze, gdzie siłownie powstaną
- to wszystko zależy od mobilizacji
mieszkańców i ich znajomych!
Nasza gmina także zgłosiła się do
konkursu - możemy głosować na cztery
lokalizację w Świebodzicach, przy ul.:
- Wiejskiej,
- Zamkowej,
- Rekreacyjnej 1,
- Mieszka Starego 8.
Aby oddać głos, należy wejść na stronę www.nestleporusza.pl/glosowanie;
można także zagłosować przez miejskiego Facebooka:
www.facebook.com/swiebodzice.oficja
lny.profil.
Zabawa potrwa do 6 lipca.

Trampkarze
gromią Nysę
W rozegranym w sobotę,
23 kwietnia, meczu 4.
kolejki w Lidze Trampkarzy
zespół MKS Victorii
Świebodzice pokonał
na własnym stadionie
drużynę Nysy Kłodzko
aż 11:1 (3:0).
Branki w tym spotkaniu
dla podopiecznych trenera
Krzysztofa Króla zdobyli:
Migoń K. - 6, Ślęzak - 2,
Kordula, Witkowski,
Domeracki.
Skład MKS Victorii
Świebodzice: Zieliński,
Turlejski, Szczepański J.,
Jakubowski, Ołdak,
Lichota, Witkowski,
Cybulski, Domeracki,
Bolek, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili:
Migoń K., Kordula,
Gwóźdź, Szafraniec,
Cieślik.
4. Kolejka w Lidze
Trampkarzy
MKS Victoria Świebodzice
- Nysa Kłodzko 11:1 (3:0)
Polonia Stal Świdnica
- Górnik Wałbrzych 2:1
Zamek Gorzanów
- Biela-wianka Bielawa 4:0.

III KOLEJKA W KLASIE B SENIORÓW
MKS Victoria Świebodzice - GKS Zagłębie Wałbrzych 2:1
(0:0)
MKS Szczawno Zdrój - Unia Bogaczowice 1:4
Grodno Zagórze Śląskie - Podgórze Wałbrzych 11:0.

Zapraszamy na wyjątkowe
wydarzenia muzyczne
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Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa w Miejskim Domu Kultury

N

ajpopularniejszy polski wykonawca bluesa
- Sławek Wierzcholski
i stworzona przez
niego Nocna Zmiana Bluesa
w ciągu 30 lat nieprzerwanej
działalności osiągnęli sukcesy,
którymi można by obdzielić
znacznie większe grono artystów!
Dwadzieścia wydanych płyt,
nagrania z amerykańskimi
gwiazdami bluesa jak m.in.
Charlie Musselwhite czy Louisiana Red, koncerty supportujace
gwiazdy bluesa światowego formatu: B.B.King (Warszawa
1996) czy Blues Brothers
(Norymberga 1989) . Kilka tysięcy koncertów w Polsce i praktycznie w całej Europie, także
w USA, a nawet w Zimbabwe!
Choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trakcie ćwierćwiecza działalności, Sławek
i jego zespół wykreowali własny, niepowtarzalny styl bazujący na akustycznym instrumentarium a będący fuzją bluesa,
folku, jazzu i piosenki autorskiej.
Sławek jest autorem całego
repertuaru grupy i kilku prawdziwych przebojów, jak „Szósta
zero dwie”, „Blues mieszka
w Polsce”, „John Lee Hooker”
czy „Chory na bluesa”.
Nocna Zmiana Bluesa to już
klasyka! Świadczą o tym m.in.
hasła w encyklopediach muzycznych, CD z serii „Złota
kolekcja” wydawnictwa EMI
Poland czy występ w popularnym programie „Szansa na sukces” w TVP.
Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i autor dwóch

popularnych podręczników gry
na tym instrumencie. Jest dziennikarzem radiowym i prasowym, organizatorem festiwali
bluesowych a przede wszystkim
człowiekiem „Chorym na bluesa”!
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa zawdzięcza nietypowemu (jak na
grupę o charakterze bluesowym)
instrumentarium. Mimo używania wzmacniaczy, wszyscy muzycy korzystają z instrumentów
akustycznych. Dlatego grając
niezwykle dynamicznie i żywiołowo, zespół gra... kulturalnie
dopasowując zawsze poziom
nagłośnienia do warunków akustycznych sali. W trakcie koncertu wszyscy muzycy mają
okazję zaprezentować swoje
umiejętności w trakcie błyskotliwych partii solowych. Zespół
z łatwością nawiązuje kontakt ze
słuchaczami, zyskując akceptację tych, którzy o polskim bluesie wyrażają się sceptycznie.
Na koncert Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany
Bluesa składają się najbardziej
znane utwory oraz te z najnowszej płyty. Często już od początku koncertu słuchacze proszą
o swoje ulubione numery. Dlatego nigdy na koncercie nie
zabraknie takich numerów jak
Szósta zero dwie, Nieznajomy
przyjaciel, Ciężki dzień, Blues
mieszka w Polsce, John Lee
Hooker, Chory na bluesa i wielu
innych. W trakcie koncertu Sławek zachęca publiczność do
aktywnego udziału: uczy „amerykańskiego” klaskania na 2 i 4,
śpiewania chórków zaś kulmina-

cją każdego koncertu jest chóralnie odśpiewany Chory na bluesa.
Koncerty znakomicie sprawdzają się nawet przed publicznością,
która raczej bluesa nigdy wcześniej nie słyszała, jak np. koncerty

THE
POSTMAN
- polscy
Beatlesi

gencja Reklamowa
„Caromedia” zaprasza 20
A
maja 2016 roku na „XIII

Wieczórz muzyką”.
Tym razem przeniesiemy się
w epokę muzyki big beatowej:
The Beatles, Czerwone Gitary,
Skaldowie, Trubadurzy, Piotr
Szczepanik.
Niesamowite wrażenia
zapewnią nam polscy Beatlesi
- grupa THE POSTMAN,
której liderem i założycielem
jest Gracjan Machnicki.
Bilety na koncert do nabycia
m.in. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świebodzicach.
Szczegóły na
https://facebook.com/agencjare
klamowacaromedia.
Będziemy mieli dla naszych
Czytelników jedną, podwójną
wejściówkę na koncert.
Szczegóły w następnym numerze.

plenerowe z okazji dni miasta,
festynu itp. Od kilkunastu lat,
Nocna Zmiana Bluesa gra około
stu koncertów rocznie! Niemal
regułą jest, że każdy koncert
owocuje ponownym zaprosze-

Kątem grają
dla gimnazjalistów

iejski Dom Kultury
w Świebodzicach
Mzaprasza
na spektakl

pt. „Piaskownica” w wykonaniu
Teatru Kątem.
Miłka i Protazek bawią się
w piaskownicy. On ma w sobie
„batmańskie” skłonności do
strzelanek i samochodów,
ona - skromna i cicha - bawi się
lalką. Ale są także ciekawi siebie. Zakochują się i... wszystko
komplikuje się jak w dorosłym
świecie. Bo ta „Piaskownica”
jest metaforą marzeń i pragnień,
zabaw i gier uprawianych na
dorosłych podwórkach.
Przez to spektakl jest adresowany zarówno do gimnazjalistów
(no, troszkę tu niecenzuralnych
słów pada - piętnują styl
„gimbazy”) jak i seniorów,
do rodziców i do dzieci.
Tekst: Michał Walczak.
Obsada: Agnieszka
Chlipała, Erwin
Piwowarczyk.
Reżyseria:
Grzegorz Stawiak.

niem. Dlatego nie mogą narzekać na brak zainteresowania!
Nocna Zmiana Bluesa ma już
trzydzieści lat. Jej koncerty to
wspaniałe przeżycie, duża dawka energii, radości ale też reflek-

sji, to połączenie tych wieloletnich doświadczeń z młodzieńczą
energią, którą muzykom i słuchaczom daje blues!!!
Wstęp na koncert wolny.

ogłoszenia
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Może majówka

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

W podświdnickiej Krzyżowej startuje

II Baloon Festiwal
Poniżej program

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. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV. Duży balkon.
45 m. kw. cena 120 tys.
 2. Sprzedam Osiedle
Piastowskie- nowa część Osiedla.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze z zabudową
kuchenna wrazd
w cenie mieszkania.
Po kapitalnym remoncie.
45 m. kw. cena 150 tys.
 3. Świebodzice. Okolice
Warszawianki. 2 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze. Ogrzewanie
gazowe. 57 m. kw. cena 105 tys.
 4. Świebodzice okolice ulicy
Kolejowej. Sprzedam przestronne
5 pokojowe mieszkanie
na 3 piętrze. Ogrzewanie c.o.
węglowe. Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD w cenie
mieszkania. 110 m. kw.
cena 185 tys.
 5. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 m. kw. cena 189 tys.

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

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

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

 11. Sprzedam. Śródmieście.

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

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

 Sobota - 30 kwietnia
10:00-13:00 Rejestracja załóg
16:00
17:00
17:30
18:30
20:00 Ceremonia Otwarcia Festiwalu
Briefieng - odprawa Pilotow
Loty wieczorne Krzyżowa - start dziedziniec pałacu
Występy wokalistów Katharsis
Koncert gwiazdy BFK 2016 - URSZULA
 Niedziela - 1 maja
5:30 Briefieng - odprawa Pilotow
6:00-8:30
12:00-17:00
14:00-20:00
17:00
17:30-19:00 Loty poranne Krzyżowa - start
dziedziniec pałacu
Gry I zabawy dla dzieci - PCPR balonowy plac
zabaw wesołe miasteczko
Prezentacje balonowe - wywiady, filmy, pokazy na
dziedzińcu
Briefieng - odprawa Pilotów
Loty wieczorne Wałbrzych- start Stara Kopalnia
20:30 Wieczorny pokaz podświetlania balonów
 Poniedziałek 2 maja
5:30
6:00-8.30 Briefieng - odprawa Pilotow

 18. Świdnica. Okolice Rynku.
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Loty poranne Krzyżowa - start dziedziniec pałacu
11:00 Gry i zabawy dla dzieci - wesołe miasteczko
ONOTERAPIA - prezentacja I zabawa z osiołkami
17:00
17:30-19:00 Briefieng - odprawa Pilotów
Loty wieczorne Dzierżoniów start stadion Lechii
 Wtorek 3 maja
5:30
6:00-8.30 Briefieng - odprawa Pilotow
Loty poranne Krzyżowa i okolice - start dziedziniec
pałacu
11:00 Gry i zabawy dla dzieci - wesołe miasteczko
14:00
15:00 Ceremonia dekoracji - zakończenie zawodów
balonowych
Ogłoszenie zwycięzców konkursów
Balloon Festival Krzyżowa 2016

Burmistrz Miasta Świebodzice

Sprzedam przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze.
Ogrzewanie co gazowe.
112 m. kw. cena 219 tys.
 19. Do wynajęcia dom
wolnostojący Osiedle Słoneczne
z zagospodarowanym ogrodem.
5 pokoi, duża kuchnia ze sprzętem
AGD. Garaż. Cena 2500 zł
miesięcznie. Polecam.
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informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 29.04.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Nieruchomość lokalowa niemieszkalna L1
położona przy ul. Siennej 1 w Świebodzicach

Położenie/obręb

626/1

Ciernie 4

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

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

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska
Leśna
Zwycięstwa
Wolności

l. Mieszkalny 7 ( 34)
l. Mieszkalny 2 ( 4 )
l. Mieszkalny 6 (18)
l. Mieszkalny 3 ( 35)

Nr działki gruntu

obręb

748/7
570/1
212
199

3
2
3
3

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

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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Zapraszamy na
najsłodszy festyn
w Polsce
ŚWIĘTO CZEKOLADY
3 MAJA, WTOREK
PARK MIEJSKI
Zapraszamy gorąco całe rodziny do Parku Miejskiego na najsłodszy festyn w Polsce
- czyli Czekoladowy Festyn Rodzinny! Zabawa rozpoczyna się o godz. 14:00
a w programie jest mnóstwo atrakcji - m. in. przedstawienie dla dzieci o przygodach
Koziołka Matołka, wielki, urodzinowy
tort z okazji 70-lecia firmy ŚnieżkaInvest; czekoladowe zabawy i konkursy,
Jumping Frog - fitness na trampolinach, dmuchańce, bańki i oczywiście
stoiska z czekoladowymi słodkościami.
Liczymy na wspaniałą, słoneczną aurę
i oczywiście Państwa obecność!
Festyn organizują: Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Śnieżka-Invest.

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

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

Ś.P. Katarzynę Kuracińską

Ś.P. Romana Giszkieluk

- Dzieci, Wnuczka, Rodzice i Rodzina

- Ania, Siostry, Bracia i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

Ś.P. Leona Pantala
- Żona, Córka, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

Ś.P. Eleonory Wójciak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Józefy Kaczor,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Siostrzenice i Siostrzeniec z Rodzinami
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

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

Ś.P. Tadeusza Kotarę
- Żona i Synowie z Rodzinami
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Beaty Kaczmarek,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie Mąż, Córka, Synowie,
Wnuczki i Rodzina

