Drodzy Czytelnicy, dziś mamy dla Was wspaniały prezent - aż 24 strony interesujących wiadomości z miasta!

Raj dla
maluszków
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Drodzy Czytelnicy,
dziś w Gazecie
Świebodzickiej mamy
dla Was mnóstwo
interesujących
artykułów, m. in.:
G relacja z XIV sesji
Rady Miejskiej
w Świebodzicach
 str. 3-4
G relacja z IV Dyktanda
Miejskiego o Pióro
Burmistrza Miasta
 str. 6
G 65-lecie Koła nr 1
Polskiego Związku
Filatelistów
w Świebodzicach
 str. 8-9
G rozstrzygnięcie
konkursu
na Najładniejsze okno,
balkon i posesję
 str. 12
G ciekawy artykuł
o jubileuszu Pani
Wiktorii Zawadzkiej
 str. 16
G relacja z gali Muay
Thai Open Poland
w Świebodzicach
 str. 19
Gwieści z naszych szkół
i przedszkoli
 str. 20
i wiele, wiele innych.
Zapraszamy do lektury!

Gmina Świebodzice jest chyba jednym z nielicznych samorządów,
które inwestycje w oświatę traktują priorytetowo. W dodatku buduje się
u nas nowe obiekty - podczas gdy w innych miastach przeważnie się je zamyka.
Właśnie przybyła nowa, piękna placówka - Żłobek Miejski nr 2. Miejsce
cudowne, kolorowe, dopieszczone pod każdym względem, wspaniale
wyposażone i przyjazne maluszkom. Jesteśmy przekonani, że rodzice będą
zachwyceni gdy zobaczą, w jakich warunkach będą spędzać czas ich pociechy. To naprawdę najwyższe standardy.
Żłobek zaczyna pracę 1 grudnia, opiekę znajdzie tu 22 dzieciaczków, najmłodszy szkrab ma 14 miesięcy.
Zadanie sfinansowała gmina, koszt budowy to ponad pół miliona złotych.
 Str. 5

Jarmark Bożonarodzeniowy - coraz bliżej
eszcze chwila i poczujemy klimat Świąt Bożego Narodzenia. Przed
nami wyjątkowe wydarzenie - Jarmark Bożonarodzeniowy w ŚwieJbodzicach.
Przez 8 dni na Rynku będą czekać na Państwa stylowe, drew-

Słodko i pysznie!

Na słodko i słono, po polsku
i włosku, z pomysłem
na delikatny deser, zdrową
sałatkę i treściwe danie
główne - tak gotował Kuba
Łukaszonek, uczestnik
czwartej edycji MasterChefa
w środę, 25 listopada w MDK.

Bawimy się
z Mikołajem!

Już dziś zapraszamy gorąco
wszystkie dzieci na wspaniałą,
zimową zabawę pod ratuszem.
W programie jest mnóstwo
atrakcji: konkursy, zabawy,
słodkie upominki i oczywiście
spotkanie ze Świętym
Mikołajem, Bałwankiem
i Reniferem.
Będzie też pokaz sztucznych
ogni i wspólne zapalenie
światełek na choince.
Mikołajkowa zabawa potrwa
w godzinach 15:00-17:00.
Zapraszamy dzieci w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza oraz Radnych
Rady Miejskiej
w Świebodzicach.

FOT. BARTEK FIJAŁKOWSKI MDK

niane domki, w których zakupimy świąteczne przysmaki, upominki,
skosztujemy grzanego wina czy pierogów, ale także zapakujemy prezent. Czekają nas również występy artystyczne, spotkania z utalentowanymi ludźmi, widowiskowe pokazy tańca z ogniem i wiele innych.
Gorąco zapraszamy do odwiedzenia w tych dniach świebodzickiego
Rynku.
Pełny program przedstawiamy na ostatniej stronie.

Piotr i jego motocykle
Junaki, WSK, WFM-ki, SHL-ki,
ale i Jawy, Simsony czy Komary
- te „cudeńka” z czasu PRL-u
kolekcjonuje Pan Piotr Sosik,
zapalony miłośnik motoryzacji.
Niektore egzemplarze to prawdziwe
unikaty.
Więcej  str. 14
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INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43

Straż Miejska już na dworcu
wieści z miasta

O

d poniedziałku, 23 listopada, komisariat Straży
Miejskiej mieści się
w pomieszczeniach dworca PKP
w Świebodzicach.
- Mamy do dyspozycji 5 pomieszczeń, jedno z nich jest
przygotowane do obsługi monitoringu wizyjnego - mówi Łukasz Gil, Komendant Straży
Miejskiej w Świebodzicach.
- Nowa siedziba jest nowoczesna, pomieszczenia są świeżo
wyremontowane, przestronne,
co zdecydowanie polepszyło
warunki pracy. Jest tu dostęp do
sieci internetowej, a wkrótce
także do światłowodu, dzięki
czemu poprawi się także jakość
monitoringu.
Przez wiele lat strażnicy mieli
swoją siedzibę na ul. Żeromskiego 13-15, do placówki trzeba
było wspiąć się po wąskich

schodach, co np. dla osób starszych mogło być sporym utrudnieniem. Obecnie posterunek
mieści się na parterze dworca.
Dotychczasowy telefon stacjonarny jest nieaktualny, wkrót-

Szanowni Mieszkańcy,

od kilku lat ochrona środowiska naturalnego w Świebodzicach
stała się dla nas bardzo ważna. Program Ochrony Środowiska i Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęte przez Radę Miejską w październiku 2015 r. wskazują kierunki naszych działań. Mamy już w naszym
mieście ekologiczne i nowoczesne autobusy, tworzyć będziemy jeszcze wiele inwestycji, które ograniczą niską emisję gazów cieplarnianych, dotujemy już przyłączanie się do kanalizacji miejskiej.
Powietrze i rzeka w Świebodzicach są czystsze, przybywa terenów
zielonych. Nie przekraczamy dopuszczalnych norm zanieczyszczeń
powietrza w gminie.
Zapraszam Państwa do następnych wspólnych działań o charakterze prosumenckim, czyli produkcji oraz konsumpcji na własne
potrzeby poprzez udział z pomocą gminy w Regionalnym Programie
Operacyjnym, dotyczącym produkcji energii elektrycznej na własne
potrzeby i następnie korzystania z infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych.
Gmina rozważa możliwość przygotowania wniosku dla zainteresowanych tym działaniem mieszkańców.
Osobom, które zdecydują się na udział w projekcie będziemy proponować dofinansowanie ze środków unijnych zakupu i montażu
mikroinstalacji. Oczywiście wkład własny każdego uczestnika projektu w ramach programu jest obowiązkowy i jest to koszt audytu
energetycznego wskazanego obiektu, podatek VAT od instalacji oraz
ubezpieczenie. To jest wartość ok. 30% ceny instalacji. Konkurs
ogłoszony już w styczniu 2016 r. zostanie skierowany tylko dla właścicieli obiektów użyteczności publicznej oraz posiadaczy domków
jednorodzinnych.
Zachęcam do rozważenia propozycji. Zainteresowanych zapraszam na spotkanie w dniu 2 grudnia, godzina 18:00, ul. Wolności 13,
MDK. Do listu załączona jest deklaracja uczestnictwa w programie,
proszę o wypełnienie jej i przyniesienie na spotkanie w dniu 2 grudnia.
Deklaracja nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji, a jedynie informacją dla Gminy Świebodzice o zainteresowaniu mieszkańców.
Zapraszam na spotkanie.
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Nazwisko i imię właściciela posesji:

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ce będzie udostępniony nowy
numer. Interwencje należy zgłaszać na numer telefonu komórkowego: 606 637 542.
I
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Nowa siedziba SM to obecnie odremontowany dworzec PKP

Malutki Krecik czeka na pana
Ośrodku Pomocy dla Zwierząt w Uciechowie jest uroczy, czarny kundelek ze ŚwieboW
dzic, który bardzo chciałby mieć nowego właści-

ciela. Krecik - tak nazwano psiaka - to około 10letni najmniejszy pies w schronisku. Jest ulubieńcem pracowników, nie ma osoby która nie polubiłaby tego malucha o najwspanialszym charakterze.
To mały przylepka, wtulający się w człowieka przy
każdej możliwej okazji.
Krecik zaakceptuje dzieci, najlepszy dla spokojnej osoby, nie wymaga długich spacerów, akceptuje inne psy, ładnie chodzi na smyczy. Do tej pory
prawdopodobnie mieszkał w domu z ogródkiem,

Rocznik Świebodzicki 2014
o już piąty raz, gdy w ręce
Czytelników trafia Rocznik
T
Świebodzicki. Tym razem dzięki

współpracy zespołu redakcyjne-

ale z pewnością w małym mieszkaniu w bloku
także odnajdzie się.
Jeśli chcieliby Państwo zaopiekować się tym
przesympatycznym czworonogiem i stworzyć mu
kochający, ciepły dom na jesień jego psiego życiaprosimy o kontakt z ośrodkiem.
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt w Uciechowie
tel. 510 433 322 lub 889 137 137
(od godz. 14 - adopcje zwierząt)
schronisko@uciechow.com

go miesięcznika „Dzieje Miasta”
oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach światło dzienne ujrzał
wolumin poświęcony wydarze-

niom roku 2014. To zapis wydarzeń z 2014 r.
Interesujące artykuły na temat m.in. legendarnego nauczyciela Franza Mueh-lenpfordta, czy historii Ochotniczej Straży
Pożarnej. Pasjonaci tajemnic uraczą się
miejskimi legendami i artykułem poświęconym nobliście Gerhartowi Hauptmannowi.

trum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.
Szkolenie, w którym udział
wzięli przedstawiciele następujących organizacji: UKS Jedynka, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom „Smyki”, Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
Stowarzyszenie Wypożyczalnia
„Centrum”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Zwią-

zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polski Związek
Diabetyków, otworzył Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, życząc zebranym, aby
zdobyta wiedza przełożyła się na
efektywną realizację projektów.
Spotkanie, przeprowadzone
w formie warsztatowej przez
wykwalifikowanego trenera Radosława Bednarskiego, miało
na celu wzmocnienie potencjału

Wiedzą, jak pozyskiwać fundusze unijne
tym, jak skutecznie aplikować o dofinansowania na
O
realizację zadań publicznych,

i jak później przydzieloną dotację rozliczać zgodnie z wcześniej złożonym projektem, mogli
dowiedzieć się przedstawiciele
organizacji pozarządowych, którzy w środę 17 listopada wzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miejski we
współpracy z Regionalnym Cen-

merytorycznego kadry odpowiedzialnej za pracę nad wnioskami
o pozyskiwanie funduszy, zarówno z budżetu Gminy Świebodzice, jak i środków zewnętrznych. W związku z tematem, na
szkoleniu poruszono tematy
właściwego określania celów
zadania, tworzenia harmonogramu i kosztorysu, określania skali
liczbowej zadania oraz jego
wskaźników.

2. Adres posesji przeznaczonej do audytu energetycznego:
3. Kontakt (nr telefonu):

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

4. Zakupem jakiej niezbędnej infrastruktury, służącej wytwarzaniu
energii jest Pani/Pan zainteresowany (proszę zakreślić
wybraną):
a) Energia wiatru (turbina wiatrowa poniżej 5 MWe);
b) Energia promieniowania słonecznego (solary, ogniwa
fotovoltaiczne - poniżej 2MWe/MWth);
c) Biomasa (poniżej 5Mwth/MWe);
d) Biogaz (poniżej 1MWe);
e) Energia geotermalna - termalne źródła (poniżej 2MWth)
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Zaczęło się od podziękowań
wieści z sesji
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ręczeniem upominków
i gratulacji rozpoczęła się
W
XIV sesja Rady Miejskiej

w Świebodzicach, która odbyła
się we wtorek 24 listopada.
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans postanowili w uroczysty sposób podziękować troj-

gu mieszkańcom naszego miasta
za wyjątkowe osiągnięcia.
Dwójka uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymała gratulacje za zdobycie stypendium w ramach programu
zDolny Ślązak. Ola Obajtek
i Maciek Jachym są pierwszymi stypendystami ze Świebodzic
w 15-letniej historii przyznawa-
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nia stypendiów (piszemy o nich
także na str. 7).
Zarówno Ola jak i Maciek są
uczniami VI klasy SP 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Świebodzicach, trenują - z sukcesami - pływanie w Klubie
Sportowym „Rekin” Świebodzice.
- Przyjmijcie serdeczne gratulacje i podziękowania za tak
wspaniałe osiągnięcia, gratuluję
także nauczycielom i rodzicom
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Dyplom i upominek otrzymał
także Pan Grzegorz Surgieniewicz, który został niedawno
dawcą komórek macierzystych.
- Jestem dumny, że możemy
gościć osobę, która podzieliła się
najcenniejszym darem - swoim
życiem - podkreślał burmistrz.
Radni nagrodzili wszystkich
uhonorowanych na sesji gości
brawami, wyrażając w ten sposób podziękowania.

Podatek od nieruchomości - w dó!

N

a wtorkowej sesji w dniu 24
listopada radni uchwalili m.
in. stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportu na przyszły rok. I tu dobra wiadomość dla wszystkich - jeśli chodzi
o stawki podatku od nieruchomości,
uległy one obniżeniu o 1,2%, stawki od
środków transportu zostają na niezmienionym poziomie.
Stawki podatku od nieruchomości na
2016 r. wynoszą;
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,89 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58
zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni - 0,47 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U, poz. 1777),
i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,00 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 22,86 zł,

Programy, aporty, itp.
P

odczas sesji przyjęto także
Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2016 oraz Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych na lata
2016-2019. Oba dokumenty
przyjmowane są cyklicznie
przez RM i nie wzbudziły żadnych kontrowersji czy dyskusji.
Zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada wyraziła także poparcie
dla celowości wniesienia aportu
przez Gminę Świebodzice do
spółki OSiR Świebodzice sp.
z o.o.
Na poprzedzającej sesję Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego prezes spółki
Janusz Zieliński wyjaśniał powody takiego manewru.
- Majątek jest niezbędny do pokrycia
kapitału zakładowego
spółki, a jednocześni
nie obciąży naszych
możliwości operacyjnych - wyjaśniał. Dodał także, że spółka

zamierza rozszerzyć swoją działalność o usługi turystyczne,
związane z organizowaniem zielonych szkół dla placówek
w całej Polsce.
Rada przyjęła także uchwałę,
związaną z regulacją czasu pracy
nauczycieli na kierowniczych
stanowiskach oraz zmieniającą
Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Przy tej uchwale radny Dariusz Skalny złożył wniosek
o wykreślenie ze statutu sformułowania mówiącego, że radnym
może być osoba na stałe mieszkająca w Świebodzicach. Argumentował, że wielu uczniów
w szkołach świebodzickich jest
spoza miasta.
Ten argument nie znalazł jednak akceptacji, a głos zabrał ekspert w tej dziedzinie,
wieloletni młodzieżowy radny i obecnie
opiekun MRM - Piotr
Krzyśpiak.
- Zmiana, o którą
wnioskuje pan radny
Skalny, jest niemożliwa do wprowadzenia,
bo MRM to mają być

radni tego miasta, znający jego
specyfikę i problemy. To muszą
być mieszkańcy Świebodzic
- akcentował radny Krzyśpiak.
Wniosek radnego Skalnego
został odrzucony, statut przyjęto
większością głosów.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,68
zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej - 4,65 zł,
e) gospodarczych przeznaczonych
wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1m
-2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-

W porządku obrad sesji znalazła się jeszcze jedna uchwała
- wprowadzona na początku
obrad. Dotyczyła ona przedłużenia czasu pracy komisji, dotyczącej przeanalizowania możliwości wystąpienia Gminy Świe-

W 2014 roku świadczeniami pomocy
społecznej w Świebodzicach objęto 718
rodzin, w szczególności z powodu:
bezdomności
22,
uzależnienia
51,
bezrobocia
447,
niepełnosprawności
291,
ubóstwa
518.

Mamy mnóstwo
pomysów!

bodzice z WZWiK. Komisja
będzie pracować do połowy
grudnia.

Jak pomóc osobom wykluczonym?
W oparciu o dane zawarte w Ocenie
Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014
oraz Diagnozą Lokalnych Zagrożeń
Społecznych 2014r. dla Gminy Świebodzice,
uznano że najważniejsze problemy społeczne
w gminie to bezrobocie, zubożenie
społeczeństwa i alkoholizm, które są główną
przyczyną wykluczenia i marginalizacji
społecznej osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.

blicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,59 zł,
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni
użytkowej, w tym garaże - 7,68 zł.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 849
z późn. zm.).
Pewną dyskusję wzbudził podpunkt
d, mówiący o stawce dla obszarów
objętych rewitalizacją, na których nie
zostanie ukończona budowa w okresie
4 lat od wejścia w życie Gminnego
Programu Rewitalizacji. Wówczas właściciele takich niedokończonych obiektów zapłacą 3 zł za m2.

Jednym z zadań własnych gminy
realizowanym w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych jest wspieranie
zatrudnienia socjalnego, które może być
organizowane w ramach Klubu Integracji
Społecznej.
Pomoc osobom wykluczonym społecznie
w przezwyciężeniu ich problemów jest
istotna, ponieważ osoby wykluczone rzadko
dysponują siecią wsparcia, która byłaby
pomocna w zakresie wychodzenia z trudnej
sytuacji życiowej. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie sytuacjom,
które mogą skutkować wykluczeniem
społecznym, poprzez podejmowanie działań
mających na celu życiowe usamodzielnienie
i ich integracja ze środowiskiem.

I

hcemy dać jak najwięcej
z siebie, zaktywizować
C
seniorów i zaprosić ich do

działania. Pomysłów nam
nie zabraknie - mówi pani
Danuta Gibek, jedna
z uczestniczek projektu
„Senior=Aktywny obywatel”, który realizują w Świebodzicach Ośrodek Pomocy
Społecznej we współpracy
z Fundacją Integracji Społecznej PROM. Jednym
z efektów progamu jest
powołana na sesji Świebodzicka Rada Seniorów,
która ma się zająć problemami osób w wieku senioralnym w naszym mieście,
a dzięki ukonstytuowania
będzie ważnym partnerem
do rozmów z samorządem
lokalnym.
Zadaniem radnych-seniorów będzie wspieranie
aktywności osób starszych,
profilaktyka i promocja
zdrowia seniorów, rozwój
form wypoczynku, dostęp
do edukacji i kultury a także
integracja międzypokoleniowa.
Rozmowa z uczestniczkami projektu- w następnym
wydaniu GŚ.

Nie będzie Kauflandu
4

wieści z sesji/wydarzenia

piątek, 27 XI 2015

W

ojewoda Dolnośląski uchylił decyzję Starosty Świdnickiego o pozwoleniu na
budowę marketu sieci
Kaufland w naszym mieście. Odmówił
także zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji. Dla jednych to powód
do radości, dla innych - raczej zła informacja, bo wielu mieszkańców czekało
na nowy market i miejsca pracy.

Dla wojewody projekt budowy marketu jest w sposób oczywisty sprzeczny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego
przez Radę Miejską w Świebodzicach.
Przypomnijmy, że zgodnie z mpzg
dla obszaru przy ul. Strzegomskiej przewidziano funkcje mieszkalno-usługowe
a także handel, wbudowany w parter
budynku wielorodzinnego. W planie

jest zapis o wykluczeniu obiektów handlowych wolnostojących. Tymczasem
inwestor zaprojektował market, a nad
nim trzy mieszkania, spełniając tym
- w swoim mniemaniu - zapisy planu.
Wojewoda zdecydowanie to zakwestionował wskazując, że dominującą funkcją projektowanego
obiektu jest funkcja handlowa, a nie
mieszkalna a cała inwestycja spełnia

kryteria obiektu wielkopowierzchniowego.
Reakcja wojewody to efekt odwołań,
złożonych przez strony postępowania,
głównie mieszkańców w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej inwestycji. Ale
wojewoda w swojej decyzji wziął pod
uwagę także stanowisko Gminy Świebodzice, wyrażone przez Burmistrza
Miasta pismem z dnia 29 czerwca 2015 r.,

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
sesja w dniu 24 listopada 2015 r., skrót
G Radny Jan Klepiec w imieniu mieszkańców ulicy Piłsudskiego podziękował burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za
remont chodnika na tej ulicy. Wykonała go
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - bo Piłsudskiego to droga krajowa ale remont został wykonany w większym,
niż zakładano zakresie - po staraniach burmistrza. Wiceprzewodniczący RM podziękował także Magdalenie Ostrowskiej z Wydziału IT za zaangażowanie i nadzór nad tą
inwestycją.
G Radny Tomasz Czekaj ponowił prośbę
o wykonanie drogi na Osiedle Białe Górki.
- Otrzymał pan odpowiedź odmowną, ponieważ droga w tej technologii, o jaką pan
w swoim wniosku prosił, jest niemożliwa do
wykonania z prostej przyczyny - Białe Górki
to jest ciągle plac budowy, rozjeżdżany przez
ciężki sprzęt - wyjaśniał burmistrz Bogdan

Kożuchowicz. Oczywiście, będziemy się
starali wykonać utwardzenie przynajmniej
tych odcinków, które można, jednak na
chwilę obecną jest to bezcelowe, bo ciężki
sprzęt wszystko zniszczy.
G Radny Jerzy Kirklo zasygnalizował, że
tablica informująca o szlakach rowerowych,
która znajduje się w sąsiedztwie kościoła pw.
Św. Franicszka, jest zniszczona.
G Radny Sławomir Łukawski podziękował
w imieniu mieszkańców ulicy Patronackiej
za remont ulicy.
G Radny Mariusz Szafraniec zapytał, dlaczego nie ma w BIP-ie bieżących protokołów sesji. Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans wyjaśnił, że kwestia publikacji
w formie elektronicznej protokółów z sesji
będzie ponownie rozważona, natomiast

zauważył, że na każdą sesję radni otrzymują
protokół z poprzednich obrad.
Przy okazji przewodniczący poruszył inną
kwestię.
- Chciałbym zwrócić uwagę na pewien zły
obyczaj, który się wytworzył, mianowicie
rejestrację sesji i posiedzeń komisji - mówił
Łukasz Kwadrans. - Nie znajduję zakazu dla
takich działań, jednak ta rejestracja odbywa
się w jakimś celu. Jako przewodniczący staram się dbać o pewne standardy i jestem
zdziwiony, że ani ja, ani Państwo radni, ani
goście często będący obecni na tej sali- nie
zostali poinformowani o fakcie nagrywania.
Ja się swoich wypowiedzi nie wstydzę, natomiast nie mamy pewności, czy nasze wypowiedzi nie będą przetwarzane, zniekształcane. Wydaje mi sie, że dobrym obyczajem
byłoby informowanie o nagrywaniu obrad.

Biało-Niebieski Mikołaj 2015
P

iąty rok z rzędu kibice Górnika Wałbrzych organizują zbiórkę która ma na celu pomoc najbardziej
potrzebującym! Jak co roku zbierają również kibice Górnika ze Świebodzic!
W tym roku zbieramy dla Domów Dziecka w Wałbrzychu oraz dla ubogich chrześcijańskich rodzin,
odwiedzimy dzieci z domu małego dziecka i domu
samotnej matki. Również nasza zbiórka trafi do ubogich
rodzin z Wałbrzycha, Świebodzic, Kamiennej Góry.
CO ZBIERAMY:
I higiena osobista: (pampersy, mydła, szampony,
oliwki, kremy, pasty do zębów, itp.)
I środki czystości: (proszki do prania, płyny do toalet, mleczka czyszczące, płyny do mycia naczyń, okien
itp.
I żywność: herbata, kakao, olej, makarony, cukier,
mąka, ryż, kasza, owoce, ciastka, bakalie, czekolady itp.
Wydarzenia dodatkowe
G Charytatywna Zumba (szczegóły wkrótce )
G turniej piłkarski Biało-Niebieski Mikołaj,
G licytacja zebranych przedmiotów.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPARCIA
AKCJI!

Wszelkie informację na temat zbiórki w Świebodzicach jak i aktualności
można znaleźć na Facebooku: www.facebook.com/bialoniebieskimikolaj.

Tajemnicza instalacja na Warszawiance
Przykryte workiem „coś” stanęło na środku stawu
Warszawianka. I od samego początku zaintrygowało
mieszkańców.
- Co to takiego? - dopytywali przechodnie. Co bystrzejsi
szybko domyślili się z kształtu instalacji, że ma chyba
coś wspólnego ze świętami, Mikołajem, saniami...
Tak, tak proszę Państwa, to jeden z nowych elementów
iluminacji świątecznych, które jeszcze przed 6 grudnia
rozświetlą różne części miasta. Ozdoba to jedna z kilku
niespodzianek, które dla mieszkańców przygotowały
na Święta Bożego Narodzenia władze naszego miasta.
Śniegu pewnie nie uświadczymy, więc choć te
świąteczne ozdoby wprowadzą nieco zimowego
nastroju.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

w którym to gmina wniosła do starosty
o wydanie odmownej decyzji dla inwestora - wskazują, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja wojewody jest ostateczna,
odwoływać można się już tylko do
Wojewódzkiego a potem Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
I

Miasto na starych
pocztówkach
- to trzeba mieć!

I

kazało się właśnie kolejne
wydawnictwo prezentuU
jące oblicze miasta sprzed wie-

ków. To pięknie zilustrowany
i wysmakowany graficznie
album starych pocztówek, stanowiących retrospekcję losów
miasta sprzed 1945 r.
Pocztówki pochodzą z bogatych zbiorów świebodziczanina, Pana Waldemara Krynickiego. Znajdziemy w albumie m. in. pocztówkę prezentującą rynek i ratusz przed
wielkim pożarem w 1774 r.,
widokówki na których utrwalono Rynek, ulice przylegające, ale także obiekty, których
dziś już nie ma - jak chociażby

restauracja i przystań kajakowa na terenie zbiornika wodnego, zwanego popularnie
Warszawianką oraz wiele innych miejsc, które znamy,
w których na co dzień żyjemy.
To będzie wyjątkowa, sentymentalna podróż w przeszłość.
Wydawnictwo zostało przygotowane przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, sfinansowane z budżetu Gminy
Świebodzice.
Album będzie można wkrótce nabyć w kiosku z prasą przy
ul. Żeromskiego oraz w księgarni w Rynku. Polecamy.
I

Zrób ozdobę świąteczną

tylko do 1 grudnia można składać prace w konkursie
Najładniejszą ozdobę świąteczną.
Jnaeszcze
Przypominamy, że w konkursie mogą uczestniczyć

dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice. Na
konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego
autorstwa. Do każdej pracy powinna być dołączona
metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza. Prace będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum).
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną
wręczone podczas zabawy mikołajkowej na
Świebodzickim Rynku.
Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7,
pok. nr 2 lub 4 do dnia 1 grudnia 2015 r.

W artykule: „Rozhuśtaj marzenia”, który ukazał się w poprzednim wydaniu
GŚ, w powtórzonym skrócie nazwy firmy wkradł się błąd - pełna nazwa to
Toyota Tsusho Europe S.A. (TTESA).
Przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja

Tu jest
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Nowy Żłobek Miejski nr 2 to wspaniale wyposażona i przyjazna dzieciom placówka

T

o miejsce jak z bajki
- maleńkie krzesełka,
stoliki, miniaturowe toalety i mikroskopijne
szafki na ubrania. Wszystko
kolorowe, pachnące nowością,
pieczołowicie wybrane tak, by
maluszkom było tu jak w domu.
Nowy Żłobek Miejski nr 2 we
wtorek, 1 grudnia, przyjmie
pierwszych podopiecznych. 22
maluchów w wieku od 14 miesięcy do 3 lat będzie tu pod najlepszą opieką.
Uroczyste otrawcie żłobka
miało miejsce w środę, 25 listopada. Dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła
II, przy którym mieści się żłobek
- Alicja Mokrzyńska - zaprosiła
chyba wszystkie osoby, które
w jakiś sposób przyczyniły się
do powstania placówki. Przede
wszystkim Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza - bo to
gmina sfinansowała całą inwestycję, ale także wykonawcę,
projektantkę, i wiele innych
osób.

Łóżeczka i kolorowa pościel
już czekają na małych
śpiochów

Witając gości pani Alicja podkreślała, jak wielką wagę miało
to zadanie.
- Ten żłobek to efekt potrzeb
społecznych i wielkiego zrozumienia władz miasta, które dały
nam zielone światło na realizację
takiego zadania. Jestem bardzo
wdzięczna, że w naszym mieście
rozumie się jak ważne są dzieci
i stwarza się im najlepsze z możliwych warunki - od maluszka
do ucznia. A był to ogrom pracy.
Myślę, że efekt jest wspaniały,
mamy piękny, nowoczesny żłobek, który za kilka dni przyjmie
dzieci. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do jego
powstania. Panie burmistrzu
- dziękuję, że my, dyrektorzy
placówek oświatowych, możemy liczyć na takie wsparcie
i takie zaufanie - mówiła Alicja
Mokrzyńska.
Żłobek powstał w rekordowym czasie - prace trwały zaledwie trzy miesiące, a wiązały się
z totalną przebudową i adaptację
pomieszczeń na parterze Przedszkola nr 2. Powstała ciekawie
zaaranżowana przestrzeń, z dużą, jasną salą zabaw, przytulną
sypialnią, szatnią, toaletą i zapleczem socjalnym. Dzieci trafią do
wesołych pomieszczeń, na których ścianach królują postaci
z bajek, zwierzątka i wesołe
stworki. Czekają na nie piękne,
estetyczne meble, rozwijające
wszystkie zmysły zabawki i bardzo dobra atmosfera.
- Wiem, że wykonawca nie
miał z panią dyrektor łatwego
życia - żartował burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Ale efekt
jest naprawdę rewelacyjny. Myślę, że dzieci będą się tu dobrze
czuły. Ja sam chyba raz w tygodniu będę tu wpadał, żeby się
zrelaksować! Dziękuję pani dy-

Sala główna czyli zabawowa - najbardziej kolorowa
ze wszystkich. Tu będzie się skupiać życie żłobka
rektor za przygotowanie i wyposażenie tak pięknego i przyjaznego dzieciom miejsca - zakończył burmistrz. Wraz z projektantką, wykonawcą inwestycji
oraz panią dyrektor, burmistrz
symbolicznie przeciął wstęgę
- i mogliśmy już zobaczyć z bliska te wszystkie cuda.
Wśród zaproszonych gości
był także Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Anna Żygadło, Sekretarz Miasta, Luiza
Gass-Sokólska Skarbnik Miasta, Zofia Choińska Kierownik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM, Zofia Marek,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury,
Sportu Rady Miejskiej, Urszula
Kruczek, prezes świebodzickiego oddziału ZNP, Ewa Ostapińska, projektant, Leszek Dumicz, firma MAX, wykonawca
inwestycji, Sylwia Szczęśniak,
doradca techniczny w zakresie
instalacji sanitarnych, Klaudia
Mikuła-Namysło - inspektor nadzoru i Rafał Runo firma Elraf,
instalacje elektryczne, a także

dyrektorki szkół i przedszkoli Symboliczne otwarcie czyli przecięcie wstęgi
w mieście: Jolanta StyrnaGrossman, Beata Gil, Magdalena Stąpor, Dorota Uzar, Teresa Walczak-Jusiel.
Beata Gil, dyrektor Przedszkola nr 3 i Żłobka Miejskiego
nr 1 nie ukrywała, że zazdrości
- oczywiście pozytywnie - koleżance nowej placówki.
- Dajcie mi coś na uspokojenie - żartowała pani Beata, która
w imieniu wszystkich pań dyrektorek przekazała Alicji Mokrzyńskiej gratulacje i prezent.
Książkowy upominek i najlepsze życzenia przekazała także
Urszula Kruczek.
- Jestem przekonana, że dzieci
będą tu miały spaniałe warunki
Budowa żłobka
rozwoju - mówiła szefowa
ZNP.
pochłonęła ponad 560
Gratulujemy Dyrekcji
tys.
zł, z czego ponad 80%
i Pracownikom przedszkola wspaniałej,
stanowiła dotacja pozyskana
naprawdę pięknie przyprzez gminę z Ministerstwa Pracy
gotowanej placówki
i życzymy, by maluszki
i Polityki Społecznej. W żłobku Na ścianach wesołe naklejki
czuły się tu jak w domu.
będzie przebywać 22 dzieci,

od godz. 6:00 do 16:00.

Zofia Marek, szefowa Komisji Oświaty: - Jestem pod ogromnym
wrażeniem, tu jest po prostu pięknie - mówiła
Czy te maleńkie toalety nie są rozczulające?

Jest mnóstwo kolorowych, rozwijających funkcje poznawcze
zabawek

Życzenia i prezenty od pań dyrektorek dla Alicji Mokrzyńskiej

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wypróbował kilka zabawek.
- Bardzo relaksujące - żartował

W przeddzień przedwczorajszka
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czyli Kubusiowe harce na południo-zachodzie

Wyszedłszy spomiędzy
rozłożystych drzew
rosnących na skraju lasu,
Puchatek ujrzał
nieopodal pojedynczo
rosnącego modrzewia
na wpół rozwalającą się
chatynkę.

Dyktando 2015
Z lubością i rozrzewnieniem nierzadko wracamy do dziecinnych wspomnień i bajek sprzed
parunastu lat: Andersenowskich baśni, Grimmowskich bohaterów, Koziołka Matołka czy Misia
Uszatka. Uruchommy więc machinę wyobraźni i przenieśmy się w cherubinowy, magiczny kolaż
barw, fantazji i humoru z Ku-busiem Puchatkiem.
„Wyszedłszy spomiędzy rozłożystych drzew rosnących na skraju lasu, Puchatek ujrzał nieopodal pojedynczo rosnącego modrzewia na wpół rozwalającą się chatynkę.
- Tam do licha - powiedział półgłosem do siebie - kiedym tu przechodził poprzednio, a było to
w przeddzień przedwczorajszka (jeśli w ogóle tak to można rzec), żadnej ruiny tu nie było.
Czyżbym miał jakieś halucynacje?
Podniósł łapki do ócz i przymrużywszy raz jedno, raz drugie ślepko, z lekka sapiąc, spoglądał
w dal. Raz-dwa zorientował się, że z tego miejsca niewiele zobaczy, gdyż czerwonozłote słońce,
baraszkujące z chmurkami na południo-zachodzie świeciło mu prosto w oczy, nie pozwalając niemalże nic dostrzec.
- Ho, ho - zamruczał miś - muszę pójść naprzeciwko, żeby dostrzec cokolwiek bądź.
I wyruszył.
Zrazu szedł po omacku, nieco oślepiony, ale już wkrótce dwuipółmetrowe świerki skutecznie
zacieniły dróżkę i Puchatek, podśpiewując: hopsa, hopsasa!, powędrował na przeciwległy kraniec polany.
- Stamtąd widziałem co innego - mruknął, pocierając raz po raz łapką po czubku nosa, który z
nagła zaczął go podejrzanie swędzieć. - Przysiągłbym doprawdy, że była to chatynka na poły
zgruchotana i nienadająca się do niczego. A z tej strony widzę, że jest to zupełnie porządny,
dwupiętrowy domek z poddaszem niewymagający w ogóle żadnej naprawy!
Gdy tak stał, pół zamyślony, pół zadziwiony, usłyszał ściszony pomruk i zanim zdołał cokolwiek
przedsięwziąć, coś znienacka wturlało się na niego.”
Kim lub czym było owe coś? Tego musicie dowiedzieć się sami, sięgając do przezabawnej
książki Alana Alexandra Milnego.

T

ak brzmi początek tegorocznego
Dyktanda
Miejskiego, zorganizowanego już po raz IV
przez Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych. Do nierównej
walki z najeżoną pułapkami
i z pozoru niewinną opowieścią
o Kubusiu Puchatku, stanęło 51
osób. Zwycięzcy wykazali się
naprawdę świetnym wynikiem.
Weronika Kobos - to laureatka w kategorii młodzież: 8 błędów ortograficznych, 6 interpunkcyjnych. Jarosław Graca
nie miał sobie równych wśród
dorosłych - zrobił tylko 2 błędy
ortograficzne i 11 interpunkcyjnych.
IV Dyktando Miejskie odbyło
się 19 listopada w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych.
Uczestnicy walczyli, jak co roku, o główne trofeum czyli Pióro
Burmistrz Miasta Bogdana Kożuchowicz.
Do pisania dyktanda przystąpiło 51 osób, 40 w kategorii
młodzież, 11 dorosłych. Wśród
tej drugiej grupy znaleźli się m.
in. patron honorowy czyli pan
burmistrz, ale także dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wśród tegorocznych uczestników dyktanda dominowała
młodzież
Małgorzata Grudzińska czy
Sławomir Łukawski, radny
Rady Miejskiej Świebodzic oraz
Agnieszka Bielawska-Pękala,
rzecznik prasowy UM.
W tym roku uczestnikom
przyszło się zmierzyć z prawdziwą klasyką - fragmentami opowieści o Kubusiu Puchatku,
w której można było napotkać
na takie pułapki językowe, jak
np. to piękne zdanie:
Ho, ho - zamruczał miś - muszę pójść naprzeciwko, żeby
dostrzec cokolwiek bądź.
Można tu było zrobić co najmniej 4 błędy ortograficzne.
Najwięcej kłopotów mogła
sprawić pisownia łączna i rozłączna wyrazów, pod uwagę
były brane także błędy interpunkcyjne. Ponieważ w tekście
znajdowały się monologi Kubusia, i tu trzeba było się pilnować,
by poprawnie zapisać przemy-

ślenia misia o bardzo małym
rozumku:)
6-osobowe jury blisko dwie
godziny wnikliwie analizowało
prace uczestników dyktanda
i tuż przed godz. 20:00 poznaliśmy werdykt, który przekazała
przewodnicząca jury, Jolanta
Bieniasz.
Nazwiska zwycięzców ogłosiła dyrektor PZSI Magdalena
Stąpor, a burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wręczył główne
nagrody, o które walczyli piszący - czyli przepiękne pióra.
Powędrowały one do Weroniki Kobos i Jarosława Gracy,
dodatkowymi nagrodami rze-

Źródło:
Wielki słownik ortograficzny, red. prof. Andrzej Markowski,
Warszawa 2008.

4 błędy ortograficzne. Na marginesie - tegoroczny laureat to
kolega ze szkolnej ławy ubiegłorocznego mistrza ortografii.
Słowa uznania należą się także sześciu paniom z jury, które
sporo się napracowały, by dokładnie zweryfikować każdą
z 51 prac. A były to: Beata Sosnowska, Agata Wachowiak,
Anna Nowak, Krystyna Stanikowska, Małgorzata Chojda-Ozga i Jolanta Bieniasz.
Warto jeszcze zaznaczyć, że
słodkie podziękowania od burmistrza trafiły także do szkolnych werblistów, którzy uświetnili tegoroczne, miejskie obchody Święta Niepodległości.
I
Obejrzyj relację tv przygotowaną
przez Miejską Telewizję Internetową
na: www.swiebodzice.pl

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

I już wszystko jasne: oto zwycięzcy Weronika Kobos
i Jarosław Graca, odbierają z rąk burmistrza pióra
i smartfony

czowymi, ufundowanymi przez
szkołę, były smartfony.
- Dziękuję za tę fantastyczną
lekcję języka polskiego, to bezcenne zwłaszcza w czasach
komputerów i internetu, który
wszystko za nas sprawdzi - żartował burmistrz. - Warto posługiwać się poprawną polszczyzną, a takie spotkania jak dziś
z pewnością w tym pomagają.
Pomimo dość długiego oczekiwania na werdykt, uczestnicy
bardzo miło spędzili ten czas, co
z pewnością jest także zasługą
przepysznych wypieków, przygotowanych przez rodziców
uczniów szkoły - dziękujemy.
Warto dodać, że z w dyktandzie niektórzy startowali już po
raz kolejny, byli wśród uczestników także poprzedni laureaci
- np. ubiegłoroczny zwycięzca
Krzysztof Bujak z wynikiem

Tuż przed rozpoczęciem wielkiego pisania...

- To była wspaniała zabawa i piękna lekcja polszczyzny, gratuluję wszystkim.
A błędy interpunkcyjne to się w ogóle nie liczą - żartował na zakończenie burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

Dwoje zdolnych z „Dwójki”
oświata
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Dwoje szóstoklasistów
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Świebodzicach
stypendystami
Dolnośląskiej Rady
Wspierania Uzdolnień

W

dniu 4 listopada
2015 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
odbyła się uroczysta jubileuszo-

wa Gala Stypendialna XV edycji
Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień
po raz piętnasty przyznała roczne stypendia za wybitne osiągnięcia uczniom szkół Dolnego
Śląska.
Roczne stypendia w kwocie
od 2500 do 5000 zł trafiły do
młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 19 powiatów i trzech największych miast

Dary z Trójki
dotarły na Ukrainę

Dolnego Śląska. Komisje doceniły osiągnięcia kandydatów
w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej
i społecznej. Stypendia finansowane są m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Po raz pierwszy w piętnastoletniej historii przyznawania stypendiów „zDolny Śląsk” wśród
stypendystów znaleźli się uczniowie ze Świebodzic. W zacnym gronie 54 laureatów stypendium za osiągnięcia sportowe
otrzymali: Aleksandra Obajtek
i Maciej Jachym. Zarówno Ola
jak i Maciek są uczniami VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach, trenują pływanie w Klubie
Sportowym „Rekin” Świebodzice. Została doceniona ciężka
praca naszych młodych świebodziczan. Utalentowani zawodnicy mogą poszczycić się osiągnięciami sportowymi zarówno
na poziomie powiatowym, jak
i ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Ich sportowe sukcesy
idą w parze z sukcesami szkol-

piątek, 27 XI 2015

nymi - bardzo wysoka średnia
ocen, udział (z sukcesem) w licznych konkursach tematycznych
i olimpiadach przedmiotowych,
działalność społeczna w szkole
(oboje piastują funkcje przy

sztandarze szkolnym). Ci młodzi
ludzie swoją energią i radością
z uprawianego sportu zarażają
innych kolegów i koleżanki.
Wierzymy, że za rok będzie więcej naszych świebodzickich
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dzieci wśród stypendystów programu „zDolny Śląsk”.
Podczas Gali wręczenia stypendium obecny był Zastępca
Burmistrza Miasta Świebodzice
Krystian Wołoszyn.

Z ekologią za pan brat
G

erdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom
S
dzieci ze Szkoły Podstawowej

nr 3, którzy zaangażowali się
w zbiórkę artykułów szkolnych
dla dzieci polskich na Ukrainie.
Po spotkaniu z absolwentką naszej szkoły - Pauliną Haburą,
jesteśmy ogromnie wzruszeni
tym, co usłyszeliśmy. Opowieść
Pauliny pokazała nam inny
świat, który nie jest na pewno
tak kolorowy i bogaty jak nasz,
ale jest to świat, w którym nikt
nie narzeka, bo każdy cieszy się
tym, że przeżył kolejny dzień.
Przywitano ich chlebem i solą,

ugoszczono wszystkim, co w domu było najlepsze, a wszystko
zgodnie ze staropolską tradycją
„Gość w dom, Bóg w dom”.
Paulina na pewno nie zapomni
o Chlebowicach Świrskich,
małej ubogiej wiosce, gdzieś na
Ukrainie, a dzieci z tej wioski już
wiedzą o tym, że tu u nas w Polsce są ludzie o dobrym sercu.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy na spotkanie
z Pauliną, która w styczniu
przyjdzie do naszej szkoły, by
opowiedzieć swoje wrażenia
z pobytu na Ukrainie.
Agnieszka Kiryczuk

ratulujemy ,,małym ekologom z klasy ,,0” Szkoły Podstawowej nr 4 za
zajęcie I miejsca w Międzyprzedszkolnym Turnieju Ekologicznym ,,Olimpiada w Ekolandii”.
W dniu 17 listopada 2015 roku drużyna
z klas,,0” w składzie: Maksymilian Rochowiak, Dominika Dawidowicz, Karol
Ostojski i Martin Kazimierek wzięła
udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju
Ekologicznym ,,Olimpiada w Ekolandii”
organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka, w którym
miała za zadanie wykazać się wiedzą
z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
W listopadzie klasa 0 wzięła również
udział w dwóch konkursach ekologicznych
- Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”.
Tematyka konkursu obejmowała działania dzieci na rzecz ochrony wód, znajomość sposobów ochrony wód, rozwijanie
wrażliwości dzieci na istotę ochrony wód,
popularyzacje działań proekologicznych
w środowisku przedszkolnym.
I I miejsce - Dominika Dawidowicz
- kl. „0”

Reklamuj się
w Gazecie
Świebodzickiej

W Trójce też zdrowo jedzą
listopada 2015r. w
Szkole Podstawowej
18
nr 3 odbyła się akcja eduka-

cyjna pod hasłem „ŚNIADANIE DAJE MOC”. Jej
celem jest uświadomienie
dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że pierwszy posiłek jest najważniejszy
i należy go zjeść bez pośpiechu. W celu podkreślenia roli
śniadania w ramach akcji
nauczyciele i rodzice dzieci

z klas 1-3 zorganizowali dla
swoich pociech wspólne
śniadanie w swoich klasach.
Na stole królowały kolorowe
kanapki przypominające buzie, sałatki warzywne, koreczki, owoce, owsiane ciasteczka oraz soki owocowe.
Była to świetna zabawa, dzięki której najmłodsi nauczyli
się, jak ważne jest codzienne
zdrowe pierwsze i drugie
śniadanie.

I I miejsce - klasa „0” - praca grupowa
- Miejskim Konkursie Ekologicznym na
folder ekologiczny,, OSZCZĘDZAMY
ENERGIĘ” zaprojektowaliśmy folder,
który nawiązywał tematyką do problemu

oszczędzania energii w swoim najbliższym
otoczeniu: domu, szkole
I II miejsce - klasa „0”- praca grupowa

Festiwal Trójeczki dla klas I-III

T

I

o już tradycja
w Szkole
Podstawowej
nr 3, że uczniowie
prezentują swoje
uzdolnienia podczas
Festiwalu Trójeczki.
Niedawno odbyła się
kolejna edycja,
tym razem
dla uczniów
z klas najmłodszych.
Uczestnicy pięknie
śpiewali, tańczyli,
recytowali, grali
na instrumentach.
Nie brak tu dzieciaków
z pasją!
Wszystkim serdecznie
gratulujemy.

Na Dolnym Śląsku
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Koło nr 1 Polskiego Związku Filatelistów w Świebodzicach to 65 lat pasji i sukcesów

ci byli m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, członkowie
Zarządu Okręgu PZF a także
Prezes Wrocławskiego Oddziału
Artur Marsy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, dyrektor
MDK Agnieszka Gielata i wielu innych.
Konferencja była okazją do
wręczenia odznaczeń dla zasłużonych wystawców, ale także
dla - można tu chyba rzec - przyjaciół Koła, którzy od lat, w różny sposób, wspierają, służą pomocą, okazują życzliwość i sympatię świebodzickim filatelistom.
Wręczyli je prezes Koła nr 1
Paweł Dziurzyński i Jerzy Śliwa, Prezes Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego .
SREBRNA ODZNAKA za
zasługi dla Polskiej Filatelistyki
powędrowała do Pana Henryka
Połcia, wieloletnego wystawcy,
odnoszącego liczne sukcesy na

wystawach krajowych i zagranicznych.
BRĄZOWĄ OZNAKĘ w tej
samej kategorii otrzymali:
Elżbieta Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach
Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP w Świebodzicach
Alfons Czapkowski, prezes
PSS Społem

FOT. UŻYCZONE

K

oło nr 1 Polskiego
Związku Filatelistów
w Świebodzicach jest
bez wątpienia jednym
z najstarszych w Polsce. Członkowie Koła należą do ścisłego
grona najbardziej utytułowanych
wystawców w kraju i zagranicą,
zdążyli także swoją pasją „zarazić” młode pokolenie, dzięki
czemu ośmioro młodych wystawców także święci już znaczące triumfy na krajowych i międzynarodowych wystawach. Na
marginesie - dwóch młodych kolekcjonerów ze Świebodzic będzie reprezentować Polskę na
wystawie w Nowym Jorku
w 2016 roku.
Świebodziccy filateliści podsumowali ponad 6 dekad swojej
pracy na II Sympozjum Filatelistycznym, które odbyło się
w niedzielę, 15 listopada, w Miejskim Domu Kultury.
Miłośnicy filatelistyki zaprosili do udziału w sympozjum
osoby i instytucje od lat wspierające ich działalność. Wśród goś-

Złota Odznaka Honorowa
PZF powędrowała do:
Agnieszki Ludwinowskiej,
naczelnik oddziału Poczty Polskiej w Świebodzicach
Teresy Kikty - członka Koła
nr 1 PZF
Marka Mikołajczaka - prezesa Towarzystwa Miłośników
Świebodzic
Zbigniewa Zaniewskiego
- członka Koła nr 1
Agnieszki Gielaty - dyrektor
MDK
Srebrną Odznakę Honorową PZF otrzymali:
Tomasz Merchut z Wydziału
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM w Świebodzicach
Maciej Mikołajczyk z Wydziału Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej UM
w Świebodzicach
oraz filateliści: Bernard Merk
i Bolesław Wilk.
Wręczono także Młodzieżowe Odznaki Honorowe PZF:
Srebrną - dla Jagody Gałusińskiej i Łukasza Wierzbickiego (oboje to młodzi wystawcy)
Brązową - dla Zofii Drzał,
także wystawcy.
Podczas sympozjum gości
wysłuchali trzech interesujących

Odznaczenia wręczali prezes Koła nr 1 Paweł Dziurzyński i Jerzy
Śliwa, Prezes Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego
referatów. Pierwszy z nich dotyczył historii Koła nr 1 - prelekcję
wygłosił Zbigniew Gałusiński,
nie tylko długoletni członek
Koła, ale i posiadacz wielu odznaczeń i wyróżnień związanych
z działalnością wystawienniczą.
Ciekawą historię propagandowych kasowników pocztowych
w latach 1938-1945 przedstawił
profesor Krzysztof Jaworski,
natomiast Jerzy Gibek przybliżył wątek ostemplowania przesyłek pocztowych, które przewożone były ambulansem pocztowym kursującym w II poł.
XIX wieku na linii kolejowej
Wrocław-ŚwiebodziceWrocław.
Koło nr 1 PZF
w Świebodzicach im.
Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki liczy obecnie
22 członków oraz
8 młodych wystawców.
Zarząd Koła tworzą:
Paweł Dziurzyński
- prezes
Krzysztof Jaworski
- sekretarz

Tadeusz Gawlicki - skarbnik
Filateliści mają na swoim
koncie także aktywną działalność wystawienniczą - to chociażby okolicznościowe karty korespondencyjne, znaczki, kasowniki - których autorami są od niemal dwudziestu lat Paweł Dziurzyński i Tadeusz Gawlicki. To
także liczne informatory, katalogi, palmaresy i inne publikacje.
Gratulujemy tak wspaniałych
osiągnięć i życzymy kolejnych
sukcesów.

Przedstawiamy referat Zbigniewa
Gałusińskiego o historii Koła nr 1
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW
W ŚWIEBODZICACH
1950-2015

19. listopada 20l5 roku mija 65 lat od powstania
pierwszego na Dolnym Śląsku Koła Terenowego
Polskiego Związku Filatelistów. Zostało ono założone
w Świebodzicach przez grupę pasjonatów znaków pocztowych, którzy kilka lat wcześniej, tuż po zakończeniu
II wojny światowej, przybyli z różnych stron Europy na
Dolny Śląsk i związali swe przyszłe losy z naszym miastem. Prywatne mieszkanie Lecha Parczewskiego
w Rynku 27 w Świebodzicach było miejscem, w którym
zapoczątkowano zorganizowaną działalność filatelistyczną nie tylko skali tego miasta, ale również regionu
świdnicko-wałbrzyskiego. Świebodzickie Koło w pierwszych latach swojej działalności skupiało bowiem nie
tylko filatelistów ze Świebodzic, ale również z Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej, Żarowa, Strzegomia i Szczawna
Zdroju.
Na przestrzeni minionych 65. lat do świebodzickiego
Koła Polskiego Związku Filatelistów (dalej PZF) należało
łącznie 423 członków, z których wielu poprzez swoją
działalność organizacyjną, wystawienniczą i publikacyjną wyniosło świebodzickie Koło na wyżyny polskiej filatelistyki.
Przedstawiając działalność organizacyjną świebodzickiego Koła PZF, należy przede wszystkim podkreślić
ogromne zasługi prezesów Koła - inicjatora i współzałożyciela, Lecha Parczewskiego, który stanowił przysłowiową siłę napędową działalności Koła w latach 19501960 oraz Jego następców: Józefa Czaji, Zygmunta
Łęgowskiego, Czesława Gałusińskiego, Świętosława
Patronika. W latach 1973-2010 Prezesem Koła był
Kazimierz Chojnowski, który wraz z aktywną grupą
członków osiągnął szczególne sukcesy, czego wyrazem
było przyznanie Zarządowi Koła, w 2002 roku, statuetki
„Prymus”, często w środowisku filatelistycznym w Polsce
nazywanej Filatelistycznym Oskarem.
Dzięki inicjatywie Kazimierza Chojnowskiego Koło
PZF Nr 1 w Świebodzicach od 1978 roku współpracuje
z filatelistami z Niemiec (rejon Dippoldiswalde - była
NRD), którzy między innymi współuczestniczyli i współfinansowali Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną
„Świebodzice 2004”.

wydarzenia

Od 2010 roku Prezesem Koła jest Paweł Dziurzyński,
który realizuje ambicje i marzenia swoich poprzedników
i świebodzickich filatelistów.
W tym momencie przypomnę szczególne wydarzenie
z dziejów świebodzickiego Koła PZF. Otóż w dniu 27
września 2009 roku, podczas specjalnie zorganizowanej
uroczystej Akademii Filatelistycznej, Koło Nr 1 PZF
w Świebodzicach przyjęło imię Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki. Pod określeniem „pionierzy” rozumiani są założyciele Koła PZF Świebodzicach - Lech Parczewski, Świętosław Patronik, Czesław Gałusiński
i Edmund Wojtysiak.
Kontynuację zadań twórców Koła przejęli kolejni jego
członkowie, którzy na przestrzeni minionych lat,
w różnych okresach działalności, uczestniczyli w pracach
Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu PZF. Wymienić tu
można takie osoby jak m.in. Krzysztof Jaworski, który
w latach 1999-2002 i 2006-2010 był członkiem Komisji
Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym PZF. W pracach
Zarządu Okręgu PZF w Wałbrzychu uczestniczyli: Kazimierz Chojnowski - przewodniczący Komisji Wystaw
i Komisji Młodzieżowej, Zbigniew Gałusiński - wiceprezes Zarządu oraz przewodniczący: Komisji Wystaw,
Okręgowego Kolegium Sędziów (do chwili obecnej),
Komisji Propagandowo-Informacyjnej oraz Przewodniczący zespołu „Informatora Okręgowego”, Tadeusz
Gawlicki - skarbnik Okręgu, Jerzy Gibek - sekretarz
Okręgu, przewodniczący Komisji Wystaw i Przewodniczący zespołu „Informatora Okręgowego” (do chwili
obecnej), Paweł Dziurzyński - skarbnik Okręgu i Prezes
Komisji Rewizyjnej.
Wyrazem uznania działalności członków naszego Koła
na szczeblu krajowym i okręgowym był ich wybór na
Walne Zjazdy PZF. Delegatami Zjazdów byli w przeszłości: Lech Parczewski - 1951, Świętosław Patronik
- 1955, Zbigniew Gałusiński - 1986 i Kazimierz Chojnowski - w 1990 roku.
W ruchu młodzieżowym działalność organizacyjną
zainicjowano już w 1951 roku, poprzez zorganizowanie
Sekcji Młodzieżowej PZF, która następnie uzyskała status
Młodzieżowego Koła Filatelistycznego (dalej - MKF).
W minionych 65. latach w Świebodzicach zorganizowano (przede wszystkim w ośrodkach szkolnych) 12 Kół
Młodzieżowych. Obecnie przy Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach funkcjonuje MKF nr 3, którego opieku-
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nem jest Zbigniew Gałusiński. Znaczący wkład w kształtowanie działalności MKF i ich osiągnięć wnieśli: Świętosław Patronik, Kazimierz Chojnowski, Krzysztof
Jaworski i Zbigniew Gałusiński. Szczególne wyróżnienie uzyskał Krzysztof Jaworski, który za 2001 rok otrzymał statuetkę „Prymus”, przyznaną przez Polską
Kapitułę Filatelistyczną „za szczególne osiągnięcia
w pracy z młodzieżą”.
Przedstawiając młodzieżowy ruch filatelistyczny
w Świebodzicach, koniecznie należy wymienić sukcesy
naszych młodych filatelistów w finałach krajowych
Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych, do których po raz pierwszy zakwalifikowali się
w 1966 roku. Wielokrotnie stawali na podium tych konkursów. Największym sukcesem było wygranie konkursu
przez Wiktora Rogozińskiego w 2001 roku. Ten sam
młody filatelista w kolejnym roku zajął 2. miejsce w finale krajowym tych zawodów. Drugie miejsca uzyskali:
Krzysztof Jaworski (1976) i Michał Choptiany (2001).
Kilkakrotnie też młodzi świebodziccy filateliści zajmowali 3. miejsca w finałach krajowych konkursu: Krzysztof
Jaworski (1975 i 1977), Michał Choptiany (1999) oraz
Lucyna Jaworska (2002 rok).
cd. w następnym wydaniu GŚ.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
składa gorące podziękowania
za doskonałą organizację
II Wystawy Zegarów Gustava Beckera
oraz II Sympozjum Filatelistycznego
- Towarzystwu Miłośników Świebodzic
oraz Kołu nr 1 Polskiego Związku Filatelistów
w Świebodzicach.
Tego typu imprezy
to wspaniały przykład na to,
jak w ciekawy sposób można mówić
o lokalnej historii,
popularyzować wśród społeczeństwa
interesujące pasje,
a także promować Świebodzice
w kraju i zagranicą.

Ciernie się integrują
10

oświata
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gromne zainteresowanie - tak można chyba
powiedzieć po piewsztym organizacyjnym
spotkaniu w ramach projektu
„Szkoła miejsce łączące pokolenia”, które odbyło się 12 listopada 2015 roku w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych.
Na spotkanie przyszło ok. 50
osób.
Za nami już pierwsze, bardzo
ciekawe warsztaty i spotkania,
a na początku grudnia kolejne,
interesujące warsztaty kulinarne
- tym razem będzie to wielkie
lepienie pierogów!
Projekt „Szkoła miejsce łączące pokolenia” to bardzo ciekawe przedsięwzięcie PZSI realizowane w ramach projektu
Bezpieczna szkoła + ma zadanie
zintegrować społeczność Cierni
poprzez udział w spotkaniach,
warsztatach, przygotowanie spektaklu czy wydanie książki kulinarnej z przepisami regionalnymi.

FOT. PZSI

Warsztaty kulinarne
- pieczenie ciasteczek
to była wielka frajda

RADA RODZICÓW I BIBLIOTEKA SZKOLNA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. J. KORCZAKA W ŚWIEBODZICACH
ogłasza
KONKURS pod hasłem „Czytam, bo lubię”

Bóbr lubi komputery
listopada 2015 r. odbył się
pierwszy w historii Ze12
społu Szkół Podstawowo-Gim-

nazjalnych z Oddziałami integracyjnymi Międzynarodowy
Konkurs Informatyczny „Bóbr”.
Głównym celem konkursu jest
rozwój i kształtowanie myślenia
algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów.
Pytania testowe w konkursie
Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem
i jego oprogramowaniem przy
rozwiązywaniu różnych sytuacji
i problemów, pochodzących
z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak:
język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika
i oczywiście matematyka. Nie-

które pytania dotyczą budowy
komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się
umiejętnością algorytmicznego
myślenia.
Zadania są testowe. Należy
wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa
w zadaniu.
W konkursie wzięło udział 10
uczniów szkoły podstawowej
i 11 gimnazjalistów. Przeprowadzeniem konkursu i merytorycznym wsparciem zajęły się p. Ewa
Sicińska i Kamila Cebulak.
Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki.

Dopalaczom mówimy NIE!
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listopada uczniowie Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych dotyczących szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą przyjmowanie dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Warsztaty poprowadziły pracownice Państwowej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Wierzymy, że taka
edukacja wykształci w naszych uczniach zdolność podejmowania
właściwych decyzji i nauczy asertywności.

1. Cele konkursu:
G Motywacja i zachęcanie do czytania książek
G Rozbudzenie zainteresowań literaturą
G Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia
z udziału w konkursie
G Promocja czytelnictwa
2. Regulamin konkursu:
Konkurs trwa od 16.11.2015 r. do 30.04.2016 r.
G Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach : indywidualnej i zespołowej
G Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów klas IV- VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Janusza Korczaka w Świebodzicach.

G Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne wypożyczanie i czytanie książek.
G W konkursie zaliczone będą również książki wypożyczane w innych bibliotekach.
G Zadaniem uczestnika konkursu jest systematyczne prowadzenie zeszytu przeczytanych

książek.

G Uczestnik konkursu wypożyczając książki w innych bibliotekach niż biblioteka szkolna

musi uzyskać potwierdzenie o przeczytanych książkach.
G Zwycięży klasa, która przeczyta najwięcej książek w czasie trwania konkursu.
G Bibliotekarz będzie rejestrował i kontrolował ilość przeczytanych książek oraz wyrywkowo
sprawdzał znajomość ich treści.
G W konkursie przewidziane są nagrody:
- dla najlepszej klasy - wyjazd do kina
- dla najlepszych czytelników za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
cenne nagrody rzeczowe.
3. Informacje o konkursie udziela pani bibliotekarka Lucyna Przypek.
Przewodnicząca Rady Rodziców: Barbara Lepiarz
Bibliotekarz: Lucyna Przypek

Jak dobrze, że jesteście
wydarzenia
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Odznakę I stopnia Zasłużonego Dawcy Krwi odebrał z rąk
burmistrza Bogdana Kożuchowicza Pan Andrzej Bacza.
Oddał w swoim życiu ponad 60 litrów krwi. Panie Andrzeju
- czapki z głów!

Z

wyczajni-niezwyczajni,
cisi bohaterowie - tak
można by chyba powiedzieć o ludziach, którzy
robią coś pięknego i bezinteresownego - oddają innym cząstkę
siebie. To nierzadko ktoś z naszej rodziny, znajomy z pracy,
sąsiad. Krwiodawca - to ktoś,
kto oddaje krew. A ta krew może
uratować innemu człowiekowi
życie. to bezcenny dar, godny
najwyższego uznania.
Od 22 do 26 listopada obchodziliśmy Dni Honorowego
Krwiodawstwa PCK. To czas,
kiedy w sposób szczególny
przypomina się o ludziach, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym, dzieląc się właśnie
tym, co najcenniejsze - życiem.
Bo krew ratuje ludzkie życie,
jest lekiem, którego - mimo tak
zaawansowanej
technologii

w medycynie- wciąż nie udało
się zastąpić czy wyprodukować
syntetycznie.
Świebodziccy krwiodawcy to
grupa, która sukcesywnie się
powiększa i chce aktywizować
innych już od najmłodszych lat.
Obchody Dni Krwiodawstwa
Świebodzice zaakcentowały sobotnim spotkaniem, 21 listopada, w Miejskim Domu Kultury.
Gości i krwiodawców witała
gorąco Katarzyna Młynarkiewicz, nowa prezes świebodzickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, która przejęła kierowanie klubem od wieloletniego
szefa i zasłużonego krwiodawcy,
Pana Tadeusza Chwastyniaka.
Wśród zaproszonych gości byli
m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Agnieszka Gielata, dyrektor MDK oraz Ilona
Szczygielska, kierownik Wy-

Podziękowania dla całego grona świebodzickich krwiodawców
Andrzej Nowicki z delegatury wałbrzyskiej PCK złożył na ręce
Izabeli Wywrot

działu Promocji UM, a także Teresa Kamińska z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz
Andrzej Nowicki, kierownik
wałbrzyskiej delegatury PCK.
- Bardzo Państwu wszystkim
dziękuję, za wsparcie, życzliwość, pomoc i promowanie
krwiodawstwa w naszym
mieście - podkreślała Katarzyna Młynarkiewicz, przytaczając na poparcie swoich
słów garść statystyk. A są one
imponujące - tylko w mijającym roku w naszym mieście
przeprowadzono 12 zbiórek
(a jeszcze jedna, grudniowa,
przed nami); do oddania krwi
zarejestrowały się 364 osoby,
oddało ją 306 osób (z czego
ponad 100 to nowo zarejestrowani krwiodawcy). Dzięki temu
w Świebodzicach zebrano
w 2015 roku aż 137,7 litra krwi!
Świebodzice są pod tym
względem wyjątkowe w skali
regionu, o czym mówiła Teresa
Kamińska.
- Tu, na zbiórkach zawsze jest
dużo osób, na dodatek jest
ogromne wsparcie samorządu
i władz miasta, co nie jest wcale
normą. Przyjeżdżamy do Świebodzic z przyjemnością, bo są tu
wspaniali ludzie, wspaniali
krwiodawcy - mówiła przedstawicielka RCKiK.
Poproszony o wręczenie odznaczeń dla krwiodawców burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wyraził najwyższe uznanie dla
wszystkich osób, które oddają
krew ratując tym samym czyjeś
zdrowie i życie.
- Dla mnie jesteście Państwo
cichymi bohaterami, którym
należą się nieustające podziękowania. Ze swojej strony deklaruję, że zawsze możecie Państwo
liczyć na samorząd. To, co robicie, nie ma ceny, nie da się tego
w żaden sposób wynagrodzić, to
najpiękniejszy dar, jakim można
obdarować innego człowieka
- dar życia i zdrowia. Dziękuję
- mówił wyraźnie wzruszony
burmistrz.
Szczególne podziękowania ze
strony krwiodawców płynęły
właśnie pod adresem samorządu, a zwłaszcza Ilony Szczygielskiej i Wydziału Promocji UM,
która od samego początku organizowania w mieście zbiórek
aktywnie pomagał i wspierał
akcje krwiodawstwa.

Wspólne zdjęcie podczas spotkania w MDK - wielka rodzina Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach - i przyjaciele
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137,7
litra krwi
- tyle uzbierały
Świebodzice
w 2015 roku
Katarzyna Młynarkiewicz, energiczna i zawsze
uśmiechnięta, mama 4 synów, od niedawna „szefowa”
HDK w Świebodzicach. Życzymy powodzenia i sukcesów

Legitymacje i odznaki Zasłużony Dawca Krwi
III stopnia otrzymali:
G Janusz Kula, Krzysztof Schwarz,
Krzysztof Lukas, Grzegorz Husakiewicz
II stopnia:
G Krzysztof Schwarz
I stopnia (dla krwiodawcy, który oddał
ponad 60 litrów krwi):
G Andrzej Bacza
Wyjątkową Odznakę Dawcy Przeszczepu
otrzymał Grzegorz Surgieniewicz,
który został dawcą szpiku.
Podziękowania dla sponsorów i firm,
wspierających krwiodawców:
Nie można było także nie
wspomnieć o Pawle Bobrowskim, wówczas zaledwie 16-letnim chłopaku, który był pomysłodawcą akcji i sam zgłosił się
do RCKiK, a potem do Urzędu
Miejskiego z propozycją organizowania zbiórek krwi. Był to
2007 rok.
Dziś akcje odbywają się już
cyklicznie, od niedawna także
w mobilnym ambulansie. Krwiodawców przybywa, zbiórki cieszą się dużą popularnością
a krwiodawcy z HDK zamierzają właśnie rozpocząć dużą akcję
edukacyjną wśród najmłodszych, by propagować krwiodawstwo i niesienie pomocy
innym.
Podczas uroczystości wręczono legitymacje i odznaczenia
najbardziej zasłużonym krwiodawcom.
Wręczali je wspólnie: Katarzyna Młynarkiewicz, prezes
Klubu HDK w Świebodzicach,

G Termet SA - prezes Ryszard Satyła
G Tester Sp. z o.o. - prezes Sławomir Satyła
G Śnieżka-Invest Sp. z o.o. - prezes Urszula

Drabik

G Famalen Sp. z o.o. - Adam Jennings
G Tesco - dyrektor Mariusz Kaczanowski
G Intermarche - Joanna I Roman Kozak
G Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Świebodzicach - prezes Elżbieta Krzan

G Kwiaciarnia Dalia - Aleksandra

Sokołowska-Targosz

G DWGK.Pl - Dyrektor Marcin Młynarkiewicz

burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Andrzej Nowicki, kierow-

nik wałbrzyskiego oddziału
PCK.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz został poproszony o zrobienie
pierwszego wpisu w Księdze Gości Klubu HDK w Świebodzicach

Pan Grzegorz Surgieniewicz dostał chyba największe brawa podczas sobotniej gali. Należały mu
się podwójnie - jako długoletniemu krwiodawcy i dawcy szpiku dla młodej dziewczyny. Znalezienie
bliźniaka genetycznego to jak wygranie miliona na loterii

Oni wiedzą, jak
dbać o kwiaty
12

wydarzenia
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ajładniejsze okno ma
pani Regina Ciepła,
posiadaczami najpiękniejszego balkonu są
Państwo Aneta i Mirosław Staroń, zaś najbardziej zielona
i kwiatowa posesja to duma
Państwa Anety i Mirosława
Tomczaków. Jeśli chodzi o firmę, jak zwykle bezkonkurencyjny był Hades Pana Bogusława
Krzysztofowicza. Na początku
listopada poznaliśmy wyniki
konkursu na Najładniejsze okno,
balkon i posesję, dorocznego
konkursu pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Spotkanie z laureatami odbyło
się 13 listopada, w sali narad ratusza.
Konkurs odbywa się od wielu
lat i cieszy niesłabnącą popularnością. Komisja konkursowa
odwiedza wszystkie dzielnice
miasta i wyszukuje te miejsca,
w których właściciele najpiękniej zadbali o aranżację zieleni,
kwiaty, nasadzenia. Wystarczy
mały, ale pięknie ukwiecony
zakątek, by zwrócić uwagę
i zostać docenionym, nierzadko
ku sporemu zaskoczeniu właścicieli.
Tak było chociażby w przypadku Państwa Różyckich. Tak
pięknie udekorowali roślinnością swoje osiedlowe okno i teren
tuż pod nim, że natychmiast
zwrócili uwagę komisji.
- Byliśmy bardzo zaskoczeni
zaproszeniem do ratusza, ten
kwiatowy kącik to nasza pasja
od niedawna - mówiła pani
Agnieszka Różycka.
Wielu spośród laureatów to
osoby, które były już docenione
w konkursie, ale ich okna i bal-

kony czy posesje co roku wyglądają pięknie, więc trudno je
pominąć. Było także trochę debiutantów.
- Bardzo się cieszę, że dołączają nowe osoby, i że coraz
więcej mieszkańców chce wspólnie dbać o to, by nasze miasto
było piękne, pełne kwiatów, by
cieszyło oczy odwiedzających
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. Od laureatów
także popłynęły pochwały pod
adresem miasta, bo służby miejskie co roku starają się, by centralne skwery i główne ulice
były kolorowe i pełne roślinności.
Dla nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przygotowano nagrody i upominki oraz
pamiątkowe dyplomy. Jak co
roku mogliśmy liczyć na wsparcie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach.
Wraz z burmistrzem wręczyli
je nagrodzonym członkowie
komisji konkursowej: radny Rady Miejskiej Sławomir Łukawski oraz Paulina Ciszewska
z SM. W pracach komisji uczestniczyli także: Ilona Szczygielska, kierownik Wydziału PIW
oraz Irena Struczuk z ZGK
Świebodzice sp. z o.o. Przewodniczącą komisji była radna Teresa Małecka.
Wszystkim nagrodzonym
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie przypominamy osobom, które nie były
obecne na spotkaniu, o odebraniu nagród i dyplomów, które
oczekują na Państwa w Wydziale Promocji UM, ul. Świdnicka
7, pok. nr 3.
I
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Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo sympatyczna,
laureaci i wyróżnieni po części oficjalnej chętnie rozmawiali
ze sobą, dzielili się doświadczeniami, osładzając sobie to
wszystko pysznym ciastem, kawą i herbatą

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
I kategoria OKNO
G I miejsce: Regina Ciepła
G II miejsce: Agnieszka

i Zenon Różyccy

G III miejsce: Janina

Gościniak

G Wyróżnienia

Halina Marchewka
I kategoria BALKON
G I miejsce: Aneta i

Mirosław Staroń

G II miejsce: Dorota Ciołek
G III miejsce: Małgorzata

i Andrzej Flisak
G Wyróżnienie
Czesława i Władysław
Sobieszczańscy
Mirosław Olendzki
Helena Winiarczyk
I kategoria POSESJA
G I miejsce: Małgorzata

i Krzysztof Tomczak

G II miejsce: Krystyna

Dmitruk

G III miejsce: Wioletta

Burda
G Wyróżnienie

Wysoczańscy
Inicjatywa zbiorowa:
Krystyna i Jerzy Popiel
Janina i Zbigniew Popiel
Aleksandra Seredyńska
I FIRMA
G I miejsce: Zakład

Pogrzebowy HADES
- Bogusław Krzysztofowicz
G II miejsce: Komis
Samochodowy Moris Cars
- Maurycy Psiarski
G III miejsce: Ruchome
Placówki Gastronomiczne
- Anna Godyń
G Wyróżnienie
Restauracja Korona Śląska
- Elżbieta i Adam Szmida
Szpital Mikulicz - Barbara
Kosak

Najładniejsze okno I miejsce
- Pani Regina Ciepła

Najładniejszy balkon I miejsce - Państwo Aneta
i Mirosław Staroń

Najładniejsza posesja I miejsce - Państwo Małgorzata
i Krzysztof Tomczak

Najładniejsza firma I miejsce - Zakład pogrzebowy
HADES

I Nagrody dla Czytelników
Gazety Świebodzickiej,
głosujących na kuponach:
G Pani Kamila Wywrot
G Pani Arleta Olędzka

Małgorzata i Dariusz

reklama
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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. Stanisława Andreana

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

ŚP. Rafała Lutowskiego

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Matka, Siostry i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Strojczyka

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

ŚP. Andrzeja Świecickiego

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

ŚP. Mariana Jarzębskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuczki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Pawła Cyncara

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

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

ŚP. Jana Banacha - Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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- niezła menażeria w garażu
K

omarek był marzeniem
niejednego młodego
chłopaka, MZ-tka to
już wręcz marzenia
nieosiągalne. W latach 80-tych.
poprzedniego wieku motocykle,
motorowery czy skutery były
bardzo popularne - mało kogo
stać było przecież na samochód,
stąd do dziś w wielu piwnicach
czy garażach stoją sobie takie
perełki - a pan Piotr wraz z przyjacielem je wyszukuje, kupuje,
odnawia i cieszy oko. Kolekcja
ma już około 50 sztuk.
Piotr Sosik jest mechanikiem
i wielkim fanem motoryzacji.
Szczególną miłością darzy jednoślady z okresu PRL. Motory,
motorowery i skutery z lat 5080-tych ubiegłego stulecia
wypełniają już niemal dwa pomieszczenia. A kolekcja ciągle
się powiększa, bo pan Piotr kolekcjonuje maszyny wspólnie
z przyjacielem Dimitriosem
Baltatzisem.
- Było tego produkowane
sporo w tamtych latach, chociaż
najstarszy motocykl w naszej
kolekcji to niemiecki Express
Sachs z 1941 r., prawdziwa perełka, posiada napęd silnikowy,
jak i pedały - wymienia pan
Piotr.
Sama firma jest dość ciekawa,
jak można wyczytać na stronach
pasjonatów zabytkowych moto-

cykli, Express początkowo zajmował się produkcją rowerów,
a od 1914 także motocykli.
W latach przedwojennych robił
lekkie motocykle z silnikami
Sachsa, 75 i 80 cm3. Od 1949
wznowił produkcję i zaczął budować motocykle z silnikami
Sachsa oraz Ilo, do 248 cm3
pojemności. Egzemplarz, będący w posiadaniu pana Piotra, ma
pojemność 100 cm3.
Nieźle prezentuje się grupa
jednośladów, które wyjechały
z fabryki Romet. To przede
wszystkim popularne Komary
- pan Piotr ma w zasadzie
wszystkie modele, jakie wyprodukowano, i oczywiście nieśmiertelne „motorynki”.
Ciekawostką są także pierwsze polskie motorowery: Ryś
i Żak. Były to pojazdy o prostej,
ale lekkiej konstrukcji, wykonane w całości z polskich materiałów i zaprojektowane przez polskich konstruktorów (choć ci
wzorowali się trochę na zagranicznych modelach, m. in.
NRD-owskim Simsonie). Te
motorowery powstawały we
Wrocławiu, więc to nie tylko
polskie, ale i dolnośląskie osiągnięcie myśli technicznej. W garażu Pana Piotra możemy zobaczyć oba modele.
A na ukończeniu jest renowacja innego, polskiego, oldskulo-

To „zawartość” jednego z garaży - tu królują skutery,
głównie Komary, Simsony. Na półce "przycupnęły"
motorynki

Święto postaci

Z

okazji Święta Postaci Bajkowych biblioteka dziecięca wspólnie ze Szkołą
Podstawową Nr 3 postanowiła
uczcić to święto. 5 listopada zorganizowano więc bajkowe spotkanie, w którym uczestniczyło
70 osób. Były to maluchy z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Chatka Puchatka” oraz
Publicznego Przedszkola Niezapominajka wraz ze swoimi nauczycielkami. Miłymi gośćmi
okazali się podopieczni Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de
Notre Dame z panią Dorotą
Prymą.
Spotkanie odbyło się w auli
SP 3. Na tę okazję panie bibliote-

karki przygotowały kolorową
wystawę prac plastycznych,
które przedstawiały postacie
z bajek: Krecik, Pszczółka Ma-

wego - jak się to dziś mówi
- skutera - OSA M50.
W kolekcji znajdują się także
MZ-tki (wśród nich słynne modele ze sztywnym reflektorem
i potężnymi osłonami przednimi), AVO Simson i Simsony
(obie marki to produkcja z dawnego NRD), są także czeskie
Jawy, no i polskie Junaki, jak
chociażby egzemplarz z 1964 r.
Jednym z ulubionych modeli,
prawdziwym „kąskiem”, jak
mówi sam właściciel, jest motocykl IFA BK 350, wyprodukowany w latach 50-tych poprzedniego stulecia.
- To naprawdę ciekawy motocykl, jego linia może się podobać nawet dzisiaj, ma także
wciąż aktualne rozwiązania
techniczne - mówi pan Piotr.
Jeśli chodzi o sztandarowe
polskie motocykle z okresu
PRL, w kolekcji naszych pasjonatów motoryzacji znajdziemy
zarówno WFM-ki, SHL-ki, jak
i kultowe WSK - w latach 60tych był to nawet eksportowy
hit, a w 1966 roku produkcja
sięgnęła 95 000 egzemplarzy.
Jednak na forach miłośników
motoryzacji na dwóch kółkach
można przeczytać raczej krytyczne uwagi pod adresem obu
marek. Jedynym plusem był
fakt, że motocykle te były ogólnodostępne, podczas gdy MZ-tki
czy Jawy dostępne były tylko dla
posiadaczy talonów.

Najbardziej chyba fascynujący w tym wszystkim jest fakt,
że te zabytkowe już niemal motocykle nadal kurzą się u wielu
ludzi w piwnicach czy garażach.
- Wiele z nich udało mi się
kupić bezpośrednio od właścicieli, niektóre jeszcze do niedawna jeździły. Pewną Jawę
kupiliśmy od właściciela prawie
niejeżdżoną, ma na liczniku 170
km - uśmiecha się pan Piotr.
- Można wciąż trafić na takie
perełki. Nawet, jeśli są niesprawne, sam je naprawiam, bo to mój
zawód i pasja. Te najbardziej
zniszczone poddawane są gruntownej renowacji. To ogromna
frajda, wyjechać takim Junakiem
czy IFĄ na miasto.
Ostatnio do kolekcji motocykli zaczęły dołączać samochody.
Jest już fiat 126p, fiat 125p, polonez, syrenka, mercedesy. Co
będzie dalej?
- Chyba trzeba będzie szukać
większego garażu - śmieje się
pan Piotr.

Pierwszy polski
motorower - Żak

Pan Piotr i jego ulubiona IFA BK 350. Często nią jeździ
i wzbudza słuszną zazdrość, głównie wśród panów

Kultowy Junak

ja, Koziołek Matołek, Reksio itp.
Natomiast przedstawienie przygotowała pani Agnieszka Kiryczuk wraz z uczniami z koła

Najstarszy w kolekcji Express Sachs z 1941 r.

teatralnego „Kolorowa maskarada”. Dzieci były przebrane za
różne postacie bajkowe, takie
jak: Czerwony Kapturek, Krasnal Hałabała, Pszczółka Maja,
Kot w butach, Złota rybka,
Smok Wawelski, Piotruś Pan,
Calineczka, Jaś i Małgosia, Czarownica, Aladyn, Kopciuszek.
W tle piękna, kolorowa dekoracja, odpowiednio dobrana muzyka, tańce, piosenki, doskonała
gra. Mali widzowie podziwiali
przedstawienie z zachwytem, na
ich twarzach pojawiły się radosne uśmiechy, a na koniec nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Dzieci otrzymały kolorowe
balony.
Składamy serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki

i uczniów, za kolejne wspólne
udane przedsięwzięcie. Życzy-

my im dalszych sukcesów oraz
owocnej współpracy.
Ewa Tadeuszak

Uczta z kuchni MasterChefa
wydarzenia

N

a słodko i słono, po
polsku i włosku, z pomysłem na delikatny
deser, zdrową sałatkę
i treściwe danie główne, a nade
wszystko smacznie - tak gotował
Kuba Łukaszonek, uczestnik
czwartej edycji MasterChefa,
dzięki któremu sala Miejskiego
Domu Kultury wypełniła się
w środę, 25 listopada, feerią
zapachów i smaków.
Choć sam siebie określa „amatorem w kuchni”, w jego poczynaniach przy kuchennym blacie
- specjalnie zaaranżowanym na
potrzeby wizyty w MDK - nie
było widać braku wprawy ani
pomysłowości. Wręcz przeciwnie, imponował orientacją i opanowaniem, nie tylko przepisów
i receptur, ale także kuchennych
narzędzi, które w jego rękach
pracowały niezwykle miarowo.
Nie ma się jednak czemu dziwić,

skoro Kuba obdarzony jest ponadprzeciętnym kulinarnym talentem, który potwierdzały nie
raz znakomite opinie jurorów
Przy okazji raczenia gości
pysznościami - makaronem tagliatelle z serem gorgonzola
i orzechami czy delikatnymi
goframi z wanilią, jabłkami
i cynamonem, Kuba chętnie
opowiadał o początkach swojej
przygody z kulinariami, a także,
co szczególnie ciekawiło zebranych, o kulisach jednego z najpopularniejszych programów
traktujących o gotowaniu, w którym brał niedawno udział. I tak,
serwując kolejne potrawy, Kuba
zdradził, że jest samoukiem,
pierwsze szlify kulinarne zbierał
podglądając swoją mamę i babcie, które są dla niego niedoścignionymi mistrzyniami, a udział
w programie był przygodą, dzięki której zebrał doświadczenie,
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które będzie chciał wykorzystać
w przyszłości w swojej autorskiej restauracji.
Dla wszystkich zainteresowanych spotkaniem z Kubą i skosztowaniem jego wytworów, mamy bardzo dobre wieści. Uczestnik MasterChefa przyjedzie do
Świebodzic na pokaz jeszcze
raz, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie
się w dniach 13-20 grudnia. Kuba Łukaszonek będzie gotował
w Rynku 13 grudnia, od godz.
15:00.
Spotkanie z Kubą
Łukaszonkiem było okazją
nie tylko do spróbowania
pysznych dań, ale i podpytania
o kulinarne tajniki jego
przepisów czy kulisy
programu MasterChef,
w którym brał udział

FOT. BARTEK FIJAŁKOWSKI
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M a ł g o r z a t a Gr u d z i ń s k a
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach
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iękny jubileusz 90-lecia
urodzin obchodziła w tym
roku Pani Wiktoria Zawadzka, mieszkanka
Świebodzic od 1955 roku. Z tej
okazji do Książa - gdzie odbyła
się uroczystość jubileuszowa
- zjechała liczna rodzina opisana
przez syna Pani Wiktorii - Wojciecha Zawadzkiego w Kronice
Rodzinnej Mikulicze & Pietkiewicze. Starszym mieszkańcom
Świebodzic rodzina Zawadzkich
nie jest obca, mąż Wiktorii
- Adam Zawadzki przez wiele
lat prowadził sklep monopolowy
przy ulicy Młynarskiej, a Pani
Wiktoria wychowywała czworo
dzieci.
Decyzję, że muszę zrobić kronikę rodzinną, podjąłem w momencie, gdy sobie uświadomiłem, że prawie nic nie wiem
o swoich przodkach. Postanowiłem więc dotrzeć do starszych
członków rodziny, którzy mogli
by mi coś o nich powiedzieć.
Z czasem doszedłem jednak do

wniosku, że dobrze by było
skontaktować się z innymi krewnymi i również od nich pozyskać
rodzinne przekazy i archiwa. Zebrany materiał opracować i wydać w formie książkowej - pisze
w słowie wstępnym do Kroniki
Rodzinnej Wojciech Zawadzki.
Kronika opisuje członków
rodziny „po kądzieli”, czyli ze
strony swojej matki - Wiktorii
Zawadzkiej właśnie. Jej rodzice
Stanisław Mikulicz i Bronisława Pietkiewicz pochodzili ze
znajdującej się na Kresach,
w powiecie Wilejka, gminy Kościeniewicze. Zmarli, kiedy Wiktoria miała 8 lat.
W 1944 roku Wiktoria uciekła z transportu zmierzającego
na Sybir i po wielomiesięcznej
wędrówce wróciła w rodzinne
strony, gdzie ukrywała się do
zakończenia wojny. Do Polski
wyjechała w czerwcu 1945
roku. Po długiej wędrówce wyznaczonej takimi miejscami jak
Królewiec, Łódź, Zgierz, Jelenia Góra i Głuszyca, w 1955
roku wraz z mężem Adamem
i synem Wojciechem osiedliła
się w Świebodzicach, gdzie
urodzili się kolejno: Michał

Wiersz poświęcony Mamie, autorstwa Małgorzaty
Markowicz (z d. Zawadzka)

T

o się nazywa szczęście. Świebodziczanin jest jednym z czterech klientów
sieci sklepów Polomarket, którzy wzięli udział w urodzinowej loterii zdrapek
i wygrał nagrodę główną - Volkswagena Polo.
W październiku Polomarket świętował 18
urodziny. W zorganizowanej z tej okazji loterii wydano ponad 6 milionów zdrapek,
a w grze o samochód zarejestrowanych

(1955), Maria (1957), Małgorzata (1962).
Dzieci państwa Zawadzkich
otrzymały solidne wykształcenie
i szacunek dla wiedzy, które
przekazały kolejnym pokoleniom. Wojciech i Michał są
absolwentami Politechniki Wrocławskiej, Maria Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a Małgorzata Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak pisze w kronice rodzinnej Wojciech Zawadzki:
w pokoleniu naszych dziadków
mało kto w ogóle chodził do
szkoły, a wielu, zwłaszcza kobiety były analfabetami. W pokoleniu naszych rodziców normą było zaliczenie szkoły podstawowej, czasami zawodowej.
W pokoleniu moich kuzynów
większość ma już maturę. Natomiast trudno nam sobie wyobrazić, że by nasze dzieci, czy wnuki nie ukończyły studiów i większość z nich to robi zdobywając
wykształcenie w prestiżowych
zawodach: lekarz, ksiądz, architekt, prawnik, nauczyciel.
Wiktoria Zawadzka doczekała
się dziewięciorga wnucząt, wśród
nich troje to szachowi mistrzowie Polski i międzynarodowi:
dzieci Wojciecha - Jolanta,
Stanisław i Magdalena, a także
żona Stanisława Beata. Córka
Małgorzaty - Dominika Markowicz jest zawodniczką Piasta
Gliwice w szermierce. Rodzina
Zawadzkich oczekuje kolejnego
potomka, prawnuka Wiktorii
Zawadzkiej, który być może jak
utytułowani rodzice będzie kontynuował szachową tradycję.
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Spotkanie w Książu było okazją nie tylko do świętowania
pięknego jubileuszu nestorki
rodu, ale również do spotkania,
a nawet poznania się wielu
członków rodziny. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w Kaplicy Zamkowej
przez ks. Arkadiusza KorwinaGronkowskiego (wnuka siostry
Jubilatki), który wygłosił okolicznościowe kazanie. Były życzenia, wspomnienia, tort, a nawet wiersze dla Jubilatki napisane przez najbliższych. Sama Jubilatka zaprezentowała wiersz
o Józefie Piłsudskim.
Po uroczystym obiedzie odbyła się prezentacja Kroniki Rodzinnej, której autorem jest najstarszy syn Pani Wiktorii Zawadzkiej - Wojciech. O pomyśle
napisania kroniki rodzinnej powiedział: Uważam, że należy
ważne wydarzenia w życiu rodziny ocalić od zapomnienia.
Chciałbym, by moje dzieci znały
historię rodu, wiedziały coś
o swoich przodkach. Żeby nie
obudziły się w pewnym momencie i stwierdziły, że nie ma nikogo, kto by im tę historię opowiedział.
Najprostszą metodą, aby kronika powstała było spisanie
przekazów rodzinnych oraz odnajdywanie i opisywanie zdjęć.
Nieocenioną pomocą przy tworzeniu kronik rodzinnych są żyjący przedstawiciele najstarszego pokolenia, rozmowy z nimi,
opisywanie posiadanych fotografii, identyfikacja poszczególnych członków rodziny. Woj-

Wiktoria Zawadzka w otoczeniu rodziny, w dniu jubileuszu,
na dziedzińcu zamku Książ, z prawej Wojciech Zawadzki
(syn), autor Kroniki Rodzinnej, obok Małgorzata
Markowicz (z d. Zawadzka - córka), z tyłu Michał Zawadzki
(syn), z lewej Jolanta Zawadzka (wnuczka)

zostało ponad 700 tys. zgłoszeń. Dodatkowo
klienci odwiedzający sklepy sieci mogli skorzystać z kilkuset atrakcyjnych promocji.
Nagrodami głównymi w loterii były 4
samochody Volkswagen Polo. Jednym
z wylosowanych zwycięzców jest mieszkaniec Świebodzic, któremu 13 listopada
Polomarket uroczyście przekazał kluczyki
do auta.

Oprócz czterech VW Polo klienci Polomarketu wygrali: 257 markowych torebek
damskich, 85 portfeli,86 pendrivów, prawie
100 tabletów i smartfonów oraz 21 laptopów,
a do tego tysiące wafelków, a także setki
bonów na zakupy.
Serdecznie gratulujemy!
I

Wiktoria Zawadzka z wnukiem swojej siostry księdzem
Arkadiuszem Korwinem-Gronkowskim
ciech Zawadzki jest nie tylko
kronikarzem swojej rodziny, ale
również rodziny żony Kronika
Rodzinna Antoniego i Michaliny Kolesińskich, a także historii AZS-u Politechniki Wrocławskiej i innych publikacji
książkowych. Może ta historia

będzie zainspiruje naszych czytelników do tworzenia własnych
kronik rodzinnych. A Pani Wiktorii Zawadzkiej składamy serdeczne życzenia urodzinowe
z okazji pięknego Jubileuszu.

Wiktoria Zawadzka z tortem jubileuszowym

I

Drugi kalendarz artystów
wydarzenia
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O

siemnastu świebodziczan, których pasją jest
sztuka, wystawiło swoje prace, tworzone najróżniejszymi technikami plastycznymi, podczas drugiej już
w naszym mieście wystawy
artystów Świebodzic, połączonej z prezentacją nowego wydawnictwa - Kalendarza Artystów Świebodzic 2016.
Wydarzenie, zorganizowane
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Świebodzic, odbyło
się w czwartek 19 listopada
w Miejskim Domu Kultury.
W kameralnej atmosferze sali
MDK spotkały się osoby, dla
których sztuka jest życiową pasją oraz liczne grono zainteresowanych wystawą. W wystawie
uczestniczyli także Zastępca
Burmistrza Świebodzic Krys-

tian Wołoszyn oraz poseł na
Sejm RP Ireneusz Zyska.
Kulminacyjnym momentem
spotkania było zaprezentowanie
nowego wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Tegoroczny kalendarz, po

Zabukuj
Sylwestra
w MDK!
Drodzy Państwo, kurczy się ilość wolnych miejsc
na tegoroczną, wystrzałową Zabawę Sylwestrową
w Miejskim Domu Kultury.
Czeka nas wiele atrakcji, oprócz wspaniałego menu
przygotowanego przez Restaurację Korona Śląska,
także taneczne popisy w wykonaniu mistrza tańca
Tomasza Jaszewskiego i wiele innych
niespodzianek.
Rezerwacja biletów pod nr telefonu:
74 666 95 70 lub 792 199 200.

ubiegłorocznej wersji, to już
druga edycja zbioru prac świebodzickich artystów-amatorów.
Na kartach kalendarza zgromadzono dwanaście reprodukcji
obrazów spod ręki mieszkańców
Świebodzic.
Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Gminy Świebodzice.
Tomasz Merchut

piątek, 27 XI 2014
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Szczególna troska
18

zdrowie
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Hospicja i Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w powiecie świdnickim - gdzie i jak szukać pomocy?

N

a terenie naszego powiatu są dwa ośrodki,
przeznaczone do opieki nad długotrwale
i terminalnie chorymi. Przedstawiamy dziś naszym Czytelnikom ofertę obu placówek wraz
z informacją, jakie kroki należy
podjąć, by uzyskać w nich pomoc.
G NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
- Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca
Pio ul. Przyjaźni 2, Świdnica.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym
o profilu ogólnym dla pacjentów
dorosłych. Celem Zakładu jest
objęcie całodobową opieką osób
niewymagających hospitalizacji,
po przebytej ostrej fazie leczenia
szpitalnego, z ukończonym
okresem diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak
ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz
brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku
domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
NZOZ Stacja Opieki Caritas
Diecezji Świdnickiej - Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki
Leczniczej Ojca Pio jest nowopowstałym przedsiębiorstwem
o wysokich standardach. Pokoje
są dwuosobowe wyposażone
w łóżka elektrycznie regulowane, szafki przyłóżkowe, stoliki
i krzesła, gniazda dostępu do
sygnału cyfrowej telewizji na-

ziemnej DVB-T wraz z telewizorem, w wybranych miejscach
dostęp do internetu przewodowego. Do dyspozycji pacjentów
i ich rodzin jest sala dziennego
pobytu ze sprzętem audiowizualnym, a dla spełnienia duchowych potrzeb Kaplica im. Ojca
Pio, gdzie codziennie o godz.
10:30 odprawiana jest Msza św.
Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Cały budynek wyposażony jest wentylację
i klimatyzację.
Nasza placówka oferuje nowoczesność, wysoki standard,
profesjonalizm, jak również domową atmosferę - mówi ksiądz
Jan Gargasewicz, dyrektor NZ
OZ Caritas. - W naszym ZOL
pacjenci aktywizowani są w różnoraki sposób; w ostatnim czasie
pacjenci mieli możliwość obejrzenia przedstawienia dzięki
młodzieży z Wałbrzycha, zostali
zaangażowani między innymi
w tworzenie bukietów z kwiatów i ziół w dniu Matki Boskiej
Zielnej, biorą udział w zajęciach
manualnych i muzycznych, organizowane są różnego rodzaju
wyjścia grupowe z personelem
medycznym.
Przyjęcie do ZOL odbywa się
na podstawie wniosku który
powinien zawierać
1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO.
2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
3. Skierowanie do ZOL/ZPO.
4. Ocena świadczeniobiorcy
wg skali Barthel.

5. Oświadczenie woli.
6. Aktualna decyzja o świadczeniu emerytalno-rentowym,
rencie socjalnej, zasiłku stałym
(ksero)*.
7. Aktualne badania lekarskie:
- badanie ogólne moczu,
- morfologia,
- elektrolity,
- kreatynina,
- poziom cukru,
- CRP,
- ostatni wypis szpitalny.
8. Kserokopia dowodu osobistego.
Ogólna liczba miejsc to 31
łóżek w Zakładzie opiekuńczoleczniczym i 9 w Hospicjum.
- Obecnie dysponujemy jeszcze siedmioma wolnymi miejscami. Gorąco zachęcamy do

składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numer telefonu 74 852 00 69
- mówi Aneta Bohonos, pracownik placówki.
G NZOZ Szpital Mikulicz,
ul. M. Skłodowski-Curie 3-7,
Świebodzice.
W placówce od 2008 roku
działa hispicjum stacjonarne, do
dyspozycji pacjentów jest również zakład opiekuńczo-lecznicy.
Świadczenia w zakresie opieki hospicyjnej to wszechstronna
i całościowa opieka nad chorymi
oraz leczenie objawowe pacjentów z chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu
przyczynowemu, postępującymi
i ograniczającymi życie. Opieka

Hospicjum Św. Ojca Pio działa od roku

ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych,
duchowych i socjalnych.
Warunkiem realizacji świadczenia jest:
- przedstawienie skierowania
wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego;
- wskazanie medyczne,
w szczególności choroba pacjenta, która nie rokuje nadziei na
wyleczenie.
Ostateczną decyzję o objęciu
pacjenta opieką paliatywną podejmuje lekarz oddziału hospicjum stacjonarnego.
Szpital „MIKULICZ” Sp. z o. o.
posiada w hospicjum 8 łóżek dla
osób dorosłych, z czego na 5
łóżek podpisany kontrakt finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W hospicjum udzielane świadczenia są bezpłatne i obejmują
m. in.:
G świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów;
G leczenie farmakologiczne;
G leczenie innych objawów
chorobowych;
G zapobieganie powikłaniom;
G badanie zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum
stacjonarnym.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy następujące usługi:
- opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

- leczenie farmakologiczne,
- niezbędne badania diagnostyczne,
- ustalenie i stosowanie diety,
- zapobieganie powikłaniom
wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
- zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
-przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekunów) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
- Mamy 40 łóżek w ZOL-u,
w kolejce oczekujących na przyjęcie w ramach refundacji NFZ
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest obecnie ponad 50
osób - mówi Barbara Kosak,
dyrektor szpitala. - W ramach
pobytu komercyjnego cena za
dobę wynosi 95 zł. Pacjenci
komercyjni przyjmowani są na
bieżąco, jeżeli tylko zwolni się
miejsce w oddziale.
Zapisy do kolejki oczekujących na pobyt w ZOL, zarówno
pacjentów komercyjnych jak
i refundowanych przez NFZ,
odbywają się bezpośrednio
w oddziale poprzez złożenie podania i odpowiedniej dokumentacji. Powyższą dokumentację,
dotyczącą stanu pacjenta, którą
wypełnia pacjent lub rodzina,
pielęgniarka i lekarz, można
odebrać osobiście w recepcji
naszego szpitala lub na stronie
internetowej www.emc-sa.pl.
I

Muay Thai Open Poland
sport
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D

wanaście walk w karcie głównej i trzy przedwalki. Tysiące wyprowadzonych ciosów,
słynne już latające łokcie i szybujące kolana, hektolitry potu
i niezmierzona ilość emocji na
trybunach - takim bilansem można podsumować zorganizowaną
w Świebodzicach - w niedzielę
22 listopada - galę Muay Thai
Open Poland.
Gala zorganizowana przez
Stowarzyszenie Bona Fide, KO
GYM Świebodzice, Mariusza
Cieślińskiego oraz OSiR Świebodzice sp. z o. o. ściągnęła do
hali sportowo-widowiskowej
liczną widownię. Sportowe
wydarzenie tej rangi przyciągnęło na trybuny obiektu nie
tylko miłośników sportów uderzanych, ale także całe rodziny,
które skorzystały z darmowego
wstępu. Duża frekwencja możliwa była dzięki dotacji ze strony
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Pojedynkom na ringu

przyglądali się burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca
burmistrza Krystian Wołoszyn,
a także Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans
i radni Marek Jakubina, Jarosław Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak i Sławomir Łukawski.
- Celem, który postawiliśmy
sobie jako organizatorzy, jest
propagowanie sportu wśród młodzieży - mówi Maciej Więcek,
jeden z organizatorów gali oraz
konferansjer, dbający o atmosferę zawodów i zagrzewający do
walki zawodników. - Zależy nam,
aby walczyć z pokoleniem schylonych głów. Chcemy walczyć
ze współczesnymi patologiami
jakimi jest na pewno fonoholizm
i siecioholizm, a więc negatywnymi zjawiskami, które coraz
częściej dotyczą dzieci i młodzieży, a śmiem twierdzić że
również nas samych, dorosłych.
Wierzymy, że nasze działania
przyczynią się do zachęcenia
młodzieży, ale również i dorosłych do aktywności fizycznej.
Gala muay thai to nie koniec
przedsięwzięć sportowych realizowanych przez Stowarzyszenie
Bona Fide we współpracy
z OSiR Świebodzice sp. z o. o.
Już 5 grudnia odbędą się kolejne
zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc.
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Oficjalne wyniki - Karta Walk

Zawodnicy nie odpuszczali - kolana szybowały wysoko

I 1 (kategoria) 86 kg: Krystian Chramęga (Ślęza Wrocław)
- Łukasz Baran (Szkoła Walki Drwala Świdnica)
- wygrał Krystian Chramęga 2:1
I 2 - 63,5 kg: Dawid Korab (KO Gym) - Kuba Mateusiak
(Ślęza Wrocław) - wygrał Kuba Mateusiak 0:3
I 3 - 57kg: Karol Wójcik - Jakub Szydełko (walka bokserska
3 rundy po 2 minuty) - nie punktowana
I 4 - 75 kg: Michał Leśniak - Machnicki Jr (3 rundy 3 minuty)
- sparing bokserski
I 5 - 73 kg: Paweł Kędzia (Ślęza Wrocław) - Marcel Marecki
(KO Gym) - wygrał Marcel Marecki 0:3
I 6 - 86kg: Eric Hoffman (Ringside Gym Berlin) - Marcin
Machnicki (KO GYM) (3 rundy po 2 minuty) - wygrał Eric
Hoffman 3:0
I 7 - 39kg: Wiktor Galimski - Kacper Szydlik
(3 rundy po 90 sekund) - wygrał na punkty Kacper Szydlik
I 8 - +91 kg: Grzegorz Ciosek - Adam Gajewski
(3 rundy po 3 minuty) - wygrał na punkty Grzegorz Ciosek 3:0
I 9 - +91 kg: Aleksander Pastushka (Ringside Gym Berlin)
- Łukasz Stec (KO Gym) (3 rundy po 2 minuty) remis
I 10 - 81 kg: Andrzej Tracz (KO Gym) - Pavel Trofimov
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) -wygrał Pavel Trofimov 3:0
I 11 - 71 kg: Artur Gałecki (KO Gym) - Dmitry Gulevich
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) - wygrał Artur Gałecki 3:0
I 12 - 65 kg: Bartosz Batra (KO Gym) - Vladislav Kashley
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) - wygrał Bartosz Batra 3:0

Bartosz Batra - zwycięzca w kategorii 65 kg

Kask na miejscu, rękawice zawiązane - można walczyć

Galę otworzył burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Organizatorzy składają podziękowania
sędziom:
G Steffen Ramlow - sędziowanie i punktowanie
G Jörg Krause - sędziowanie i punktowanie
G Christian Kunitz - punktowanie
G Antje Kühne - punktowanie
G Wiesław Groszkowski
Oraz wszystkim, którzy wsparli galę:

G Centrum Pucharowe w Świebodzicach Tomasz Meges
G Restauracja Stary Młyn w Świdnicy
G SanSwiss RONAL GROUP
G DRAGON
G Pizzeria Gregor Świebodzice
G Pensjonat Sportowy Świebodzice Remik Sanecki i Adriana

Sanecka
Informacje przygotował:
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
FOT: WYDZIAŁ PROMOCJI, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ; OSIR ŚWIEBODZICE SP. Z O. O.

„Oszczędzamy energię”
- znamy laureatów
20

R

ozstrzygnięty został
miejski konkurs na folder ekologiczny pn.:
„Oszczędzamy energię”, zorganizowany przez
Przedszkole nr 3 w ramach realizacji programu „Chociaż mamy
mało lat, z ekologią jesteśmy za
pan brat”.
Tematyka konkursu obejmowała inspirowanie do czynnego
uczestnictwa w dbaniu o środowisko przyrodnicze w najbliższym otoczeniu oraz budzenie
odpowiedzialności za jego stan.
Uczestnicy konkursu, zgodnie
z regulaminem, udokumentowali swoje działania, przedstawiające oszczędzanie energii, wyko-

nując folder. Prace oceniane były
na podstawie walorów edukacyjnych i estetycznych. Ważne było
również zaangażowanie dzieci
oraz opiekunów.
Jury w składzie:
Beata Gil - dyrektor przedszkola, Małgorzata Oczkowska - nauczyciel, Justyna Piskorska - nauczyciel przyznało
nagrody dla:
G Dominika Partyki z rodzicami z Publicznego Przedszkola
Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach za zdobycie I miejsca
G Oddziału Przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Janusza Korczaka
w Świebodzicach za II miejsce

G Kamila Kwiecińskiego
z rodzicami z Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka
w Świebodzicach za zdobycie
III miejsca.
Poza otrzymaniem nagród
rzeczowych dodatkową nagrodą
jest fakt, że foldery powyższych
dzieci zostaną powielone i rozpropagowane wśród mieszkańców Świebodzic, zmierzając do
popularyzacji działań proekologicznych w środowisku lokalnym.
Jury za wzięcie udziału i postawę godną naśladowania postanowiło przyznać nagrody i dyplomy również pozostałym
uczestnikom konkursu:

Przedszkolaki z „Niezapominajki”
wiedzą, jak bezpiecznie
poruszać się po drodze

tym było m. in. spotkanie
z policjantami, które odbyło
O
się 10 listopada. Pogadanka

została zorganizowana dzięki
uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Plansze o bezpieczeństwie, które
dzieci miały okazję obejrzeć,
doskonale zobrazowały im przykładowe sytuacje z dnia codziennego. Dzieci, z niewielką pomocą panów policjantów, opowiedziały czego trzeba używać, aby
być widocznym na drodze,
w jakich miejscach można przechodzić przez ulicę, czy też którą
stroną jezdni należy się poruszać
w przypadku braku chodnika.
Dodatkowo utrwaliły sobie znajomość numerów alarmowych
i przypomniały sobie jak należy
zachować się wobec obcych
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ekologia i bezpieczeństwo
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osób. Przedszkolaki kilkukrotnie
przećwiczyły również „pozycję
żółwia”, która chroni przed atakiem nieznanych zwierząt.

Atrakcją była możliwość wejścia do radiowozu. Wdzięczność
za spotkanie dzieci wyraziły
wręczając podziękowanie.

G Tymoteuszowi Gajewskiemu z rodzicami z Publicznego
Przedszkola Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach
G grupie „Biedronek” z Publicznego Przedszkola Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Świebodzicach
G Oddziałowi Przedszkolnemu Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach.
Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się niełatwego zadania.

Justyna Piskorska

Olimpiada w Ekolandii
dniu 17 listopada 2015 r.
w Przedszkolu nr 3 odW
była się „Olimpiada w Ekolan-

dii”. Olimpiada została zorganizowana przez placówkę w ramach programu ekologicznego
„Chociaż mało mamy lat - z ekologią jesteśmy za pan brat”.
Do współzawodnictwa stawiły się „Stokrotki” z Publicznego Przedszkola nr 2 , oddziały klas zerowych Zespołu Szkół
Integracyjnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nasze
starszaki z grup Jagódki i Biedronki.
Gośćmi turnieju były: Pani
Emilia Heinz - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Pani Monika Kak
- Inspektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, które
wraz z Panią Dyrektor Beata
Gil były członkami Jury.
Dzieci wykonując różnego
rodzaju zadania mogły wyka-

zać się wiedzą z zakresu znajomości przyrody, ekologi, ochrony środowiska oraz wziąć
udział w konkurencjach sprawnościowych. Dzieci z widowni,
oprócz oglądania zmagań drużyn, uczestniczyły w zabawach
ruchowych przy piosenkach

o tematyce przyrodniczo- ekologicznej Całej imprezie towarzyszyła miła i życzliwa atmosfera. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody. Każde
dziecko wyszło z Olimpiady ze
smakowitym jabłkiem.

New York, New York...
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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jednym ze swoich
najpopularniejszych
standardów Frank
Sinatra śpiewał:
„chcę się budzić w mieście,
które nigdy nie zasypia [...] Te
włóczęgowskie buty czekają, by
wyruszyć przez samo serce tego
Nowego Jorku”. W piątek, 13
listopada, Nowy Jork zagościł
w Miejskim Domu Kultury, za
sprawą wernisażu fotografii
Kariny Giętkowskiej.

kultura

Uchodzi za światową stolicę
biznesu, mody i technologii.
Doczekał się piosenki, która
weszła do kanonu muzyki rozrywkowej, a jego ulice posłużyły
za naturalną scenografię do dziesiątek, jeśli nie setek, albo i tysięcy filmów. Zamieszkujący go
ludzie porozumiewają się na co
dzień w ponad 800 językach,
a obrazy Manhatanu, Statui
Wolności czy charakterystycznych żółtych taksówek kojarzą

mieszkańcy wszystkich szerokości geograficznych. Dzięki
pasji związanej ze Świebodzicami fotografki Kariny Giętkowskiej, te wszystkie niuanse dostępne są na wyciągnięcie ręki
w sali kominkowej MDK.
Wystawa jest efektem sześciotygodniowego pobytu pani
Kariny w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez pryzmat soczewki aparatu mogła dokumentować codzienność mieszkańców jednego z najbardziej fascynujących miast świata. Nasycone barwą i światłem, fotografie pokazują nie tylko reprezentacyjne miejsca metropolii, ale
także penetrują zakamarki, których nie sposób dostrzec w środkach masowego przekazu.
Ogrom staje się tu kameralny,
pośmiech zamiera w bezruchu
stwarzając pole do kontemplacji
przemijania, a tłum zyskuje twarze poszczególnych przechodniów.
I

piątek, 27 XI 2015
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Starty kontrolne KS Rekin
22

W

sobotę 14 listopada
2015 roku KS Rekin Świebodzice
gościł na zawodach
o Puchar Lks Jedność 32 Przyszowice w Paniówkach k/Gliwic. Zawody rozgrywane były
na bardzo wysokim poziomie
i stanowiły doskonały sprawdzian dla naszych zawodników
przed zbliżającymi się milowymi krokami zimowymi Mistrzostwami DOZP w Nowej
Rudzie. W zawodach wzięło
udział 411 zawodników z 31
klubów zrzeszających pływaków z niemal całej południowej
Polski. W skład naszej drużyny

wchodzili: rocznik 2006 - Kamila Świdnicka, Filip Glejzer,
rocznik 2005 - Emilia Cajzer,
Antoni Tokarski, rocznik 2004
- Julia Chryplewicz, Maria
Kutyło, Gracjan Giezek, rocznik 2003 - Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski, Maciej
Jachym, Filip Woliński, rocznik 2002 - Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Oliwia
Lewicka, Alicja Maziar, Hanna Zawadzka, Andrzej Damsz,
Miłosz Knihnicki, Stanisław
Tokarski, rocznik 2001 - Jakub
Suława, Wojciech Surowiecki,
rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Sebastian Słomiński. Był

Juniorzy starsi
rozegranym w sobotę 21
listopada 2015 r. meczu
W
XV kolejki spotkań o mistrzo-

stwo Ligi Okręgowej Juniorów
Starszych zespół MKS Victorii
Świebodzice przegrał w meczu
wyjazdowym z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych 1:4 (1:1).
Bramkę dla naszego zespołu
zdobył Adam Struski. W zakończonej rundzie jesiennej sezonu
2015/2016 nasz zespół odniósł
14 zwycięstw i poniósł 1 porażkę, zgromadził na swoim koncie
42 pkt. i legitymuje się stosunkiem bramek 81:21 (+60).
Podopieczni trenera Przemysława Satyły zostali mistrzami
jesieni 2015 z przewagą 7 pkt.
nad drugim w tabeli Górnikiem

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

sport

piątek, 27 XI 2015

Nowe Miasto Wałbrzych. Gratulacje dla zawodników oraz trenera za wspaniałą postawę na przestrzeni całej rundy jesiennej. Już
w niedzielę 29.11.2015 r. o godz.
11:00 zostanie rozegrany awansem mecz XVI kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych pomiędzy
Polonią Ząbkowice Śląskie
a MKS Victorią Świebodzice.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Siodlarz, Dobrowolski A., Olszówka, Jarosz, Melańczuk, Borowiec, Uglis, Nowowiejski, Powrózek.
Na zmiany wchodzili: Winiarski, Korga P., Migoń K.
I

to bardzo pracowity dzień dla
naszych zawodników, którzy
mieli nawet po siedem startów.
Zawody w Paniówkach rozgrywają się po raz drugi, a już
organizatorzy mogą pochwalić
się doskonałą organizacją.
Zawody przebiegały sprawnie
i szybko, a doskonała atmosfera
pozwalała zapomnieć o trudach
całodziennych zmagań.
Rywalizacje rozpoczęto od 50
m stylem dowolnym. Jak zawsze
konkurencje w stylu dowolnym
gromadzą najwięcej startujących. Nasi zawodnicy startujący
w tej rywalizacji zapoczątkowali
dobrą passę Rekinów poprawia-

Mastersi

jąc swoje życiówki i zdobywając
7 medali - 4 złota , 2 srebra i 1
brąz. Na 100 metrowym dystansie stylem grzbietowym, mieliśmy trochę mniejszą reprezentację, jednak emocje związane
z rywalizacja były równie duże.
Zdobyliśmy w tej konkurencji
3 medale - 1 złoto i 2 srebra.
Kolejna 50 metrowa konkurencja, to klasyk czyli „żabka”.
Nasze żabki spisały się rewelacyjnie, choć wywalczyli tylko
3 medale - 2 srebra i 1 brąz, to
pięknie popoprawiali życiówki.
Kolejna konkurencja to niezwykle pokazowy motyl. Styl efektowny i trudny. Na 100 metrowym dystansie nasi zawodnicy
zdobyli 1 złoto i 1 srebro. Ostatnia konkurencja przed przerwą
200 m stylem dowolnym przyniosła 4 medale - 1 złoto, 2 srebra i 1 brąz. Po przerwie obiadowej pływacy rywalizowali jeszcze w 5 konkurencjach indywidualnych : 100 metrów stylem
dowolnym, klasycznym i zmiennym oraz 50 metrów stylem
grzbietowym i motylkowym.
W drugim bloku zmagań zawodnicy KS Rekin wypływali 17
medali - 5 złotych, 7 srebrnych
i 5 brązowych. W sumie podczas
sobotnich zawodów w Paniówkach zawodnicy KS Rekin Świebodzice zdobyli 36 medali - 12
złotych, 16 srebrnych i 8 brązowych. Nasi medaliści to:
Kamila Świdnicka - 1 brąz,
Filip Glejzer - 1 złoto, 1srebro i 1
brąz, Emilia Cajzer - 1 srebro,
Aleksandra Obajtek - 3 złota i 3

rupa Masters KS Rekin Świebodzice w dniach 13-15
listopada 2015 wystartowała w Mistrzostwach Polski
G
w Pływaniu Masters w Gliwicach. Zawody zgromadziły

557 zawodników z 99 klubów z całej Polski. Do zawodów
przystąpili najlepsi mastersi kraju. KS Rekin reprezentowali: Veronica Campbell-Żemier, Agnieszka Gajdowska, Karolina Jahnz, Ewelina Karska, Paulina Madeja,
Jacek Hankus, Alfred Żemier, Filip Żemier i Karol
Żemier.
W trakcie trzy dniowych zawodów w Gliwicach odbyło
się 21 konkurencji, w których mogli startować zarówno
mężczyźni jak i kobiety. Od dystansów sprinterskich 50
metrowych po długodystansowe jak 1500 metrów stylem
dowolnym. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie
- ustanowiono 74 nowe Rekordy Polski w różnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Zawodnicy KS Rekin
Świebodzice skoncentrowali się głównie na dystansach
sprinterskich. Karol Żemier, do którego należą dwa
Rekordy Polski na dystansach 50 i 200 metrów w stylu
dowolnym w kat. 25-29 lat ustanowione w 2009 roku,
każdy swój start uwieńczył medalem. Sztafeta 4x50m
dowolnym mieszana w składzie: Jacek Hankus, Paulina
Madeja, Karolina Jahnz i Filip Żemier. Nasi zawodnicy
wywalczyli w sumie 22 medale - 6 złotych, 9 srebrnych i 7
brązowych. Medaliści: Veronica Campbell-Żemier - 1 złoto, 1 srebro, 2 brązy, Agnieszka Gajdowska - 3 srebra, 1
brąz, Alfred Żemier - 1 srebro, 1 brąz,Karol Żemier - 3
złota, 3 srebra, 2 brązy; sztafety : Jacek Hankus, Paulina
Madeja, Karolina Jahnz i Filip Żemier - 2 złota ( 4x50dw
i 4×50 zm mieszane),Jacek Hankus, Alfred Żemier, Filip
Żemier i Karol Żemier - 1 srebro i 1 brąz ( 4×50 dw i 4×50
zm mężczyzn). Gratulujemy naszym Mastersom i życzymy dalszych sukcesów.

srebra, Paweł Hyckowski - 4 srebra i 1 brąz, Maciej Jachym
- 1 srebro, Filip Woliński - 2 srebra, Zuzanna Grylewicz - 1 brąz,
Alicja Maziar - 1 brąz, Hanna
Zawadzka - 4 złota, Miłosz
Knihnicki - 2 złota, 1 srebro i 1
brąz, Stanisław Tokarski - 1 srebro i 1 brąz, Martyna Borczyk
- 1 złoto i 2 srebra, Sebastian
Słomiński - 1 srebro i 1 brąz.
Na zakończenie zawodów
rozegrano biegi sztafetowe 8 x
50 m stylem dowolnym. Trener
wystawił dwa składy sztafetowe.
Jeden regulaminowy: Hanna Zawadzka, Kamila Świdnicka, Paweł Hyckowski, Filip Glejzer,
Miłosz Knihnicki, Emilia Cajzer, Maria Kutyło i Sebastian
Słomiński, który z czasem
4:13,49 znalazł sie na piątym
miejscu. Drugi skład startujący
poza konkursem (PK): Aleksandra Obajtek, Alicja Maziar,
Filip Woliński, Zuzanna Grylewicz, Andrzej Damsz, Stanisław
Tokarski, Jakub Suława, Wojciech Surowiecki uzyskał czas
4:02,97. Starty obu naszych drużyn dały dopingującym im
współzawodnikom i rodzicom
potężną dawkę adrenaliny.
Emocje związane ze startami,
pomimo późnej godziny dały
trenerom i rodzicom niesamowitą energię potrzebną na bezpieczny powrót do domu.
Wręczono nagrody dla najlepszych 8 zawodników w każdej
kategorii wiekowej za 4 starty.
Nagrody otrzymali: Kamila Świdnicka, Emilia Cajzer, Aleksandra

Obajtek, Hanna Zawadzka, Filip
Glejzer, Paweł Hyckowski, Filip
Woliński, Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki i Stanislaw Tokarski. Podczas tych zawodów
nasi pływacy ustanowili nie tylko nowe życiówki, padło również wiele Rekordów Klubu:
Sebastian Słomiński, 15 lat
100 styl motylkowy, 1:04,62
100 styl zmienny, 1:05,78
100 styl grzbietowy, 1:04,69
200 styl dowolny, 2:08,42
Martyna Borczyk, 15 lat
100 styl grzbietowy, 1:11,74
Miłosz Knihnicki, 13 lat
100 styl dowolny, 59,97
100 styl zmienny, 1:10,55
50 styl dowolny, 27,25
Hanna Zawadzka, 13 lat
200 m stylem dowolnym,
2:21,13
Aleksandra Obajtek, 12 lat
200 styl dowolny, 2:22,71
100 styl klasyczny, 1:21,08
50 styl klasyczny, 36,22
50 styl dowolny, 29,95
100 styl dowolny, 1:05,28
Paweł Hyckowski, 12 lat
200 dowolny, 2:19,67
100 grzbietowy, 1:11,92
50 grzbietowy, 33,23
Julia Chryplewicz, 11 lat
50 m stylem grzbietowym,
38,83
Gratulujemy zawodnikom
i ich trenerom doskonałych startów. Trzymamy kciuki za kolejne. Rodzicom dziękujemy za
wsparcie w organizacji wyjazdu
i za wspaniały doping.

Seniorzy ze zwycięstwem

rozegranym w niedzielę 22
listopada 2015 r. meczu XV
W
kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi

Okręgowej Seniorów zespół MKS
Victorii Świebodzice pokonał na
własnym stadionie drużynę LKS
Zryw Gola Świdnicka 2:0 (0:0).
Bramki dla naszego zespołu zdobył Marcin Traczykowski w 60
min. oraz w 78 min. spotkania.
Tym spotkaniem nasz zespół zakończył rundę jesienną sezonu
2015/2016. Podopieczni Macieja
Jaworskiego po rundzie jesiennej
zajmują II miejsce w tabeli tej
klasy rozgrywkowej z dorobkiem
37 pkt. i stosunkiem bramek33:3.
Już w sobotę 28.11.2015 r. o go-

I

dzinie 11:00 nasz zespół podejmie
na własnym stadionie w XVI kolejce drużynę Nysy Kłodzko.
Godnym odnotowania jest fakt,
iż w meczu ze Zrywem w zespole
seniorów zadebiutował Dorian
Laskowski, który na dzień 22 listopada 2015 r. ma 16 lat, jeden
miesiąc i jeden dzień. Życzymy
Dorianowi samych sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Traczykowski,
Jędrasiewicz, Rosicki, Borek,
Gawlik, Błażyński, Błaszczak,
Borgoń, Juszczyk, Zyl.
Na zmiany wchodzili: Struski,
Satyła P., Laskowski.

Plan przygotowań do rundy wiosennej
Prezentujemy Państwu plan sparingów zespołu seniorów MKS
Victorii Świebodzice przed rundą wiosenną sezonu 2015/2016.
Podopieczni trenera Macieja Jaworskiego rozegrają w okresie
przygotowawczym dziewięć gier kontrolnych i wystąpią w jednym
turnieju halowym. Poniżej prezentujemy Państwu plan tych
przygotowań.
16.01.2016 r.
- sobota
- Turniej halowy w Świebodzicach
24.01.2016 r.
- niedziela - MKP Wratislavia Wrocław - wyjazd
30.01.2016 r.
- sobota
- Lotnik Jeżów Sudecki - dom
7.02.2016 r.
- niedziela - Flota Świnoujście - obóz
9.02.2016 r.
- wtorek
- Fala Międzyzdroje - obóz
12.02.2016 r.
- piątek
- Iskra Golczewo - obóz
20.02.2016 r.
- sobota
- Bielawianka Bielawa - wyjazd
27.02.2016 r.
- sobota
- Górnik Wałbrzych - wyjazd
5.03.2016 r.
- sobota
- MKS Szczawno Zdrój - wyjazd
12.03.2016 r.
- sobota
- Olimpia Kamienna Góra - dom
Początek rundy wiosennej sezonu 2015/2016 został zaplanowany na
weekend 19/20.03.2016 r. Podopieczni trenera Macieja Jaworskiego
zagrają w tym terminie w Bystrzycy Kłodzkiej z miejscową Polonią.
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ogłoszenia>komunikaty>praca
Burmistrz Miasta Świebodzice

Krótka
Strzegomska

Nazwa nieruchomośc

Nr działki gruntu

obręb

l. mieszkalny 4 (3)
l. mieszkalny 4 (8)

295/7
1105

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.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.11.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Udział w nieruchomości
zabudowanej budynkiem
mieszkano-usługowej
położonym
przy ul. Henryka Sienkiewicza 47

23

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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

piątek, 27 XI 2015

Numer działki

Położenie/obręb

410/31

Śródmieście 3

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
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. Okazja Dom wolnostojący
z lat 90-tych. W Starych
Bogaczowicach. Stan bardzo
dobry. Działka 830 m2,
powierzchnia domu 140 m2.
Działka zagospodarowana.
Cena 349 tys.

6. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Po kapitalnym
remoncie. 44,7 m2
cena 160 tys.

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. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

4. Śródmieście. Sprzedam
3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze po kapitalnym
remoncie z Balkonem. 80 M2.
Cena 200 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.11.2015 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

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 6
przy ul. Granicznej 14

631/2

Ciernie 4

Nieruchomość niezabudowana

491/27

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/28

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/29

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/30

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

3. Osiedle Piastowskie.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 60
M2. Okna nowe PCV.
Na ścianach gładzie,
na podłogach panele.
Zadbana klatka schodowa.
Cena 168 tys.

Osiedle Piastowskie. Ostatnie
apartamenty do sprzedania.
Stan deweloperski. 165 M2
wraz z garażem. Działka 90
m2. Cena 325 tys.

7. Sprzedam mieszkanie
na Białym Kamieniu
na II piętrze (nowe
Budownictwo) z balkonem.
2 pokojowe, duży ustawny
przedpokój, zadbana klatka
schodowa. 48 M2 cena 95 tys.
5. Śródmieście. Sprzedam
2 poziomowe mieszkanie
z oddzielnym wejściem.
Okna częściowo wymienione,
nowe instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne.
93 M2 - cena 153 tys.

2. Nowo wybudowany szereg
na Osiedlu Piastowskim. Stan
deweloperski. Powierzchnia
165 m2 wraz z garażem,
działka 90 m2 cena 325 tys.

OFERTY PRACY - AKTUALNE NA DZIEŃ 25.11.2015 - PUP FILIA W ŚWIEBODZICACH
G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz@wp.pl
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G ENERGOKABEL Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 34
w Świebodzicach,
stanowisko: dozorca,

kontakt telefoniczny: 74 854 01 60,
e-mail: biurozarzadu@energokabel.
com.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz
meblowy, kontakt tylko
e-mail:
t.grudzinski@public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy ze
znajomością działu sprzedaży,

telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973@o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów
grzewczych, e-mail:
kadry@termet.com.pl
G PROSAB AG ul. Ciernie 5
w Świebodzicach, stanowisko:
kierowca kat. C + E
kontakt telefoniczny:
793 105 526

G TESCO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 42 a
w Świebodzicach, stanowiska:
asystent ds. zapasów (0,75 etatu),
doradca klienta-piekarnia (1/2
etatu), kontakt
telefoniczny: 797 009 643,
e-mail:
31109hr@pl.tesco-europe.com
G „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.
w Świebodzicach, stanowisko:
technolog-laborant,

kontakt telefoniczny: 74 665 06 42,
e-mail: m.tataj@sniezka-inwest.pl
G GIEŁDY PRACY
30.11.2015 r.
godz. 9.00
dla Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
na stanowisko:
doradca finansowy, miejsce
wykonywania pracy:
Świebodzice

GKONTAKT

W SPRAWIE OFERT PRACY
W FILII PUP
W ŚWIEBODZICACH
U DORADCÓW
KLIENTÓW
POKÓJ R 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I Sprzedam mieszkanie,
54 m2, przy ul. Sienkiewicza
(II piętro). Wszystkie
instalacje są wymienione,
nowe okna PCV, gładzie,
na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami, piec
gazowy dwufunkcyjny, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie

ciepłe i słoneczne. Dwa/trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. tel. 693-871-964
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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

24

piątek, 27 XI 2015

zaproszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 27 XI 2015

INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43

Straż Miejska już na dworcu
wieści z miasta

O

d poniedziałku, 23 listopada, komisariat Straży
Miejskiej mieści się
w pomieszczeniach dworca PKP
w Świebodzicach.
- Mamy do dyspozycji 5 pomieszczeń, jedno z nich jest
przygotowane do obsługi monitoringu wizyjnego - mówi Łukasz Gil, Komendant Straży
Miejskiej w Świebodzicach.
- Nowa siedziba jest nowoczesna, pomieszczenia są świeżo
wyremontowane, przestronne,
co zdecydowanie polepszyło
warunki pracy. Jest tu dostęp do
sieci internetowej, a wkrótce
także do światłowodu, dzięki
czemu poprawi się także jakość
monitoringu.
Przez wiele lat strażnicy mieli
swoją siedzibę na ul. Żeromskiego 13-15, do placówki trzeba
było wspiąć się po wąskich

schodach, co np. dla osób starszych mogło być sporym utrudnieniem. Obecnie posterunek
mieści się na parterze dworca.
Dotychczasowy telefon stacjonarny jest nieaktualny, wkrót-

Szanowni Mieszkańcy,

od kilku lat ochrona środowiska naturalnego w Świebodzicach
stała się dla nas bardzo ważna. Program Ochrony Środowiska i Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęte przez Radę Miejską w październiku 2015 r. wskazują kierunki naszych działań. Mamy już w naszym
mieście ekologiczne i nowoczesne autobusy, tworzyć będziemy jeszcze wiele inwestycji, które ograniczą niską emisję gazów cieplarnianych, dotujemy już przyłączanie się do kanalizacji miejskiej.
Powietrze i rzeka w Świebodzicach są czystsze, przybywa terenów
zielonych. Nie przekraczamy dopuszczalnych norm zanieczyszczeń
powietrza w gminie.
Zapraszam Państwa do następnych wspólnych działań o charakterze prosumenckim, czyli produkcji oraz konsumpcji na własne
potrzeby poprzez udział z pomocą gminy w Regionalnym Programie
Operacyjnym, dotyczącym produkcji energii elektrycznej na własne
potrzeby i następnie korzystania z infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych.
Gmina rozważa możliwość przygotowania wniosku dla zainteresowanych tym działaniem mieszkańców.
Osobom, które zdecydują się na udział w projekcie będziemy proponować dofinansowanie ze środków unijnych zakupu i montażu
mikroinstalacji. Oczywiście wkład własny każdego uczestnika projektu w ramach programu jest obowiązkowy i jest to koszt audytu
energetycznego wskazanego obiektu, podatek VAT od instalacji oraz
ubezpieczenie. To jest wartość ok. 30% ceny instalacji. Konkurs
ogłoszony już w styczniu 2016 r. zostanie skierowany tylko dla właścicieli obiektów użyteczności publicznej oraz posiadaczy domków
jednorodzinnych.
Zachęcam do rozważenia propozycji. Zainteresowanych zapraszam na spotkanie w dniu 2 grudnia, godzina 18:00, ul. Wolności 13,
MDK. Do listu załączona jest deklaracja uczestnictwa w programie,
proszę o wypełnienie jej i przyniesienie na spotkanie w dniu 2 grudnia.
Deklaracja nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji, a jedynie informacją dla Gminy Świebodzice o zainteresowaniu mieszkańców.
Zapraszam na spotkanie.
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Nazwisko i imię właściciela posesji:

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ce będzie udostępniony nowy
numer. Interwencje należy zgłaszać na numer telefonu komórkowego: 606 637 542.
I

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA
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Nowa siedziba SM to obecnie odremontowany dworzec PKP

Malutki Krecik czeka na pana
Ośrodku Pomocy dla Zwierząt w Uciechowie jest uroczy, czarny kundelek ze ŚwieboW
dzic, który bardzo chciałby mieć nowego właści-

ciela. Krecik - tak nazwano psiaka - to około 10letni najmniejszy pies w schronisku. Jest ulubieńcem pracowników, nie ma osoby która nie polubiłaby tego malucha o najwspanialszym charakterze.
To mały przylepka, wtulający się w człowieka przy
każdej możliwej okazji.
Krecik zaakceptuje dzieci, najlepszy dla spokojnej osoby, nie wymaga długich spacerów, akceptuje inne psy, ładnie chodzi na smyczy. Do tej pory
prawdopodobnie mieszkał w domu z ogródkiem,

Rocznik Świebodzicki 2014
o już piąty raz, gdy w ręce
Czytelników trafia Rocznik
T
Świebodzicki. Tym razem dzięki

współpracy zespołu redakcyjne-

ale z pewnością w małym mieszkaniu w bloku
także odnajdzie się.
Jeśli chcieliby Państwo zaopiekować się tym
przesympatycznym czworonogiem i stworzyć mu
kochający, ciepły dom na jesień jego psiego życiaprosimy o kontakt z ośrodkiem.
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt w Uciechowie
tel. 510 433 322 lub 889 137 137
(od godz. 14 - adopcje zwierząt)
schronisko@uciechow.com

go miesięcznika „Dzieje Miasta”
oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach światło dzienne ujrzał
wolumin poświęcony wydarze-

niom roku 2014. To zapis wydarzeń z 2014 r.
Interesujące artykuły na temat m.in. legendarnego nauczyciela Franza Mueh-lenpfordta, czy historii Ochotniczej Straży
Pożarnej. Pasjonaci tajemnic uraczą się
miejskimi legendami i artykułem poświęconym nobliście Gerhartowi Hauptmannowi.

trum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.
Szkolenie, w którym udział
wzięli przedstawiciele następujących organizacji: UKS Jedynka, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom „Smyki”, Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
Stowarzyszenie Wypożyczalnia
„Centrum”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Zwią-

zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polski Związek
Diabetyków, otworzył Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, życząc zebranym, aby
zdobyta wiedza przełożyła się na
efektywną realizację projektów.
Spotkanie, przeprowadzone
w formie warsztatowej przez
wykwalifikowanego trenera Radosława Bednarskiego, miało
na celu wzmocnienie potencjału

Wiedzą, jak pozyskiwać fundusze unijne
tym, jak skutecznie aplikować o dofinansowania na
O
realizację zadań publicznych,

i jak później przydzieloną dotację rozliczać zgodnie z wcześniej złożonym projektem, mogli
dowiedzieć się przedstawiciele
organizacji pozarządowych, którzy w środę 17 listopada wzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miejski we
współpracy z Regionalnym Cen-

merytorycznego kadry odpowiedzialnej za pracę nad wnioskami
o pozyskiwanie funduszy, zarówno z budżetu Gminy Świebodzice, jak i środków zewnętrznych. W związku z tematem, na
szkoleniu poruszono tematy
właściwego określania celów
zadania, tworzenia harmonogramu i kosztorysu, określania skali
liczbowej zadania oraz jego
wskaźników.

2. Adres posesji przeznaczonej do audytu energetycznego:
3. Kontakt (nr telefonu):

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

4. Zakupem jakiej niezbędnej infrastruktury, służącej wytwarzaniu
energii jest Pani/Pan zainteresowany (proszę zakreślić
wybraną):
a) Energia wiatru (turbina wiatrowa poniżej 5 MWe);
b) Energia promieniowania słonecznego (solary, ogniwa
fotovoltaiczne - poniżej 2MWe/MWth);
c) Biomasa (poniżej 5Mwth/MWe);
d) Biogaz (poniżej 1MWe);
e) Energia geotermalna - termalne źródła (poniżej 2MWth)

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:
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Zaczęło się od podziękowań
wieści z sesji
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ręczeniem upominków
i gratulacji rozpoczęła się
W
XIV sesja Rady Miejskiej

w Świebodzicach, która odbyła
się we wtorek 24 listopada.
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans postanowili w uroczysty sposób podziękować troj-

gu mieszkańcom naszego miasta
za wyjątkowe osiągnięcia.
Dwójka uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymała gratulacje za zdobycie stypendium w ramach programu
zDolny Ślązak. Ola Obajtek
i Maciek Jachym są pierwszymi stypendystami ze Świebodzic
w 15-letniej historii przyznawa-
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nia stypendiów (piszemy o nich
także na str. 7).
Zarówno Ola jak i Maciek są
uczniami VI klasy SP 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Świebodzicach, trenują - z sukcesami - pływanie w Klubie
Sportowym „Rekin” Świebodzice.
- Przyjmijcie serdeczne gratulacje i podziękowania za tak
wspaniałe osiągnięcia, gratuluję
także nauczycielom i rodzicom
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Dyplom i upominek otrzymał
także Pan Grzegorz Surgieniewicz, który został niedawno
dawcą komórek macierzystych.
- Jestem dumny, że możemy
gościć osobę, która podzieliła się
najcenniejszym darem - swoim
życiem - podkreślał burmistrz.
Radni nagrodzili wszystkich
uhonorowanych na sesji gości
brawami, wyrażając w ten sposób podziękowania.

Podatek od nieruchomości -

N

a wtorkowej sesji w dniu 24
listopada radni uchwalili m.
in. stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportu na przyszły rok. I tu dobra wiadomość dla wszystkich - jeśli chodzi
o stawki podatku od nieruchomości,
uległy one obniżeniu o 1,2%, stawki od
środków transportu zostają na niezmienionym poziomie.
Stawki podatku od nieruchomości na
2016 r. wynoszą;
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,89 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58
zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni - 0,47 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U, poz. 1777),
i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,00 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 22,86 zł,

Programy, aporty, itp.
P

odczas sesji przyjęto także
Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2016 oraz Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych na lata
2016-2019. Oba dokumenty
przyjmowane są cyklicznie
przez RM i nie wzbudziły żadnych kontrowersji czy dyskusji.
Zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada wyraziła także poparcie
dla celowości wniesienia aportu
przez Gminę Świebodzice do
spółki OSiR Świebodzice sp.
z o.o.
Na poprzedzającej sesję Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego prezes spółki
Janusz Zieliński wyjaśniał powody takiego manewru.
- Majątek jest niezbędny do pokrycia
kapitału zakładowego
spółki, a jednocześni
nie obciąży naszych
możliwości operacyjnych - wyjaśniał. Dodał także, że spółka

zamierza rozszerzyć swoją działalność o usługi turystyczne,
związane z organizowaniem zielonych szkół dla placówek
w całej Polsce.
Rada przyjęła także uchwałę,
związaną z regulacją czasu pracy
nauczycieli na kierowniczych
stanowiskach oraz zmieniającą
Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Przy tej uchwale radny Dariusz Skalny złożył wniosek
o wykreślenie ze statutu sformułowania mówiącego, że radnym
może być osoba na stałe mieszkająca w Świebodzicach. Argumentował, że wielu uczniów
w szkołach świebodzickich jest
spoza miasta.
Ten argument nie znalazł jednak akceptacji, a głos zabrał ekspert w tej dziedzinie,
wieloletni młodzieżowy radny i obecnie
opiekun MRM - Piotr
Krzyśpiak.
- Zmiana, o którą
wnioskuje pan radny
Skalny, jest niemożliwa do wprowadzenia,
bo MRM to mają być

3

radni tego miasta, znający jego
specyfikę i problemy. To muszą
być mieszkańcy Świebodzic
- akcentował radny Krzyśpiak.
Wniosek radnego Skalnego
został odrzucony, statut przyjęto
większością głosów.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,68
zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej - 4,65 zł,
e) gospodarczych przeznaczonych
wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1m
-2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-

W porządku obrad sesji znalazła się jeszcze jedna uchwała
- wprowadzona na początku
obrad. Dotyczyła ona przedłużenia czasu pracy komisji, dotyczącej przeanalizowania możliwości wystąpienia Gminy Świe-

W 2014 roku świadczeniami pomocy
społecznej w Świebodzicach objęto 718
rodzin, w szczególności z powodu:
bezdomności
22,
uzależnienia
51,
bezrobocia
447,
niepełnosprawności
291,
ubóstwa
518.

Mamy mnóstwo

bodzice z WZWiK. Komisja
będzie pracować do połowy
grudnia.

Jak pomóc osobom wykluczonym?
W oparciu o dane zawarte w Ocenie
Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014
oraz Diagnozą Lokalnych Zagrożeń
Społecznych 2014r. dla Gminy Świebodzice,
uznano że najważniejsze problemy społeczne
w gminie to bezrobocie, zubożenie
społeczeństwa i alkoholizm, które są główną
przyczyną wykluczenia i marginalizacji
społecznej osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.

blicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,59 zł,
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni
użytkowej, w tym garaże - 7,68 zł.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 849
z późn. zm.).
Pewną dyskusję wzbudził podpunkt
d, mówiący o stawce dla obszarów
objętych rewitalizacją, na których nie
zostanie ukończona budowa w okresie
4 lat od wejścia w życie Gminnego
Programu Rewitalizacji. Wówczas właściciele takich niedokończonych obiektów zapłacą 3 zł za m2.

Jednym z zadań własnych gminy
realizowanym w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych jest wspieranie
zatrudnienia socjalnego, które może być
organizowane w ramach Klubu Integracji
Społecznej.
Pomoc osobom wykluczonym społecznie
w przezwyciężeniu ich problemów jest
istotna, ponieważ osoby wykluczone rzadko
dysponują siecią wsparcia, która byłaby
pomocna w zakresie wychodzenia z trudnej
sytuacji życiowej. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie sytuacjom,
które mogą skutkować wykluczeniem
społecznym, poprzez podejmowanie działań
mających na celu życiowe usamodzielnienie
i ich integracja ze środowiskiem.

I

hcemy dać jak najwięcej
z siebie, zaktywizować
C
seniorów i zaprosić ich do

działania. Pomysłów nam
nie zabraknie - mówi pani
Danuta Gibek, jedna
z uczestniczek projektu
„Senior=Aktywny obywatel”, który realizują w Świebodzicach Ośrodek Pomocy
Społecznej we współpracy
z Fundacją Integracji Społecznej PROM. Jednym
z efektów progamu jest
powołana na sesji Świebodzicka Rada Seniorów,
która ma się zająć problemami osób w wieku senioralnym w naszym mieście,
a dzięki ukonstytuowania
będzie ważnym partnerem
do rozmów z samorządem
lokalnym.
Zadaniem radnych-seniorów będzie wspieranie
aktywności osób starszych,
profilaktyka i promocja
zdrowia seniorów, rozwój
form wypoczynku, dostęp
do edukacji i kultury a także
integracja międzypokoleniowa.
Rozmowa z uczestniczkami projektu- w następnym
wydaniu GŚ.

Nie będzie Kauflandu
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W

ojewoda Dolnośląski uchylił decyzję Starosty Świdnickiego o pozwoleniu na
budowę marketu sieci
Kaufland w naszym mieście. Odmówił
także zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji. Dla jednych to powód
do radości, dla innych - raczej zła informacja, bo wielu mieszkańców czekało
na nowy market i miejsca pracy.

Dla wojewody projekt budowy marketu jest w sposób oczywisty sprzeczny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego
przez Radę Miejską w Świebodzicach.
Przypomnijmy, że zgodnie z mpzg
dla obszaru przy ul. Strzegomskiej przewidziano funkcje mieszkalno-usługowe
a także handel, wbudowany w parter
budynku wielorodzinnego. W planie

jest zapis o wykluczeniu obiektów handlowych wolnostojących. Tymczasem
inwestor zaprojektował market, a nad
nim trzy mieszkania, spełniając tym
- w swoim mniemaniu - zapisy planu.
Wojewoda zdecydowanie to zakwestionował wskazując, że dominującą funkcją projektowanego
obiektu jest funkcja handlowa, a nie
mieszkalna a cała inwestycja spełnia

kryteria obiektu wielkopowierzchniowego.
Reakcja wojewody to efekt odwołań,
złożonych przez strony postępowania,
głównie mieszkańców w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej inwestycji. Ale
wojewoda w swojej decyzji wziął pod
uwagę także stanowisko Gminy Świebodzice, wyrażone przez Burmistrza
Miasta pismem z dnia 29 czerwca 2015 r.,

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
sesja w dniu 24 listopada 2015 r., skrót
G Radny Jan Klepiec w imieniu mieszkańców ulicy Piłsudskiego podziękował burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za
remont chodnika na tej ulicy. Wykonała go
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - bo Piłsudskiego to droga krajowa ale remont został wykonany w większym,
niż zakładano zakresie - po staraniach burmistrza. Wiceprzewodniczący RM podziękował także Magdalenie Ostrowskiej z Wydziału IT za zaangażowanie i nadzór nad tą
inwestycją.
G Radny Tomasz Czekaj ponowił prośbę
o wykonanie drogi na Osiedle Białe Górki.
- Otrzymał pan odpowiedź odmowną, ponieważ droga w tej technologii, o jaką pan
w swoim wniosku prosił, jest niemożliwa do
wykonania z prostej przyczyny - Białe Górki
to jest ciągle plac budowy, rozjeżdżany przez
ciężki sprzęt - wyjaśniał burmistrz Bogdan

Kożuchowicz. Oczywiście, będziemy się
starali wykonać utwardzenie przynajmniej
tych odcinków, które można, jednak na
chwilę obecną jest to bezcelowe, bo ciężki
sprzęt wszystko zniszczy.
G Radny Jerzy Kirklo zasygnalizował, że
tablica informująca o szlakach rowerowych,
która znajduje się w sąsiedztwie kościoła pw.
Św. Franicszka, jest zniszczona.
G Radny Sławomir Łukawski podziękował
w imieniu mieszkańców ulicy Patronackiej
za remont ulicy.
G Radny Mariusz Szafraniec zapytał, dlaczego nie ma w BIP-ie bieżących protokołów sesji. Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans wyjaśnił, że kwestia publikacji
w formie elektronicznej protokółów z sesji
będzie ponownie rozważona, natomiast

zauważył, że na każdą sesję radni otrzymują
protokół z poprzednich obrad.
Przy okazji przewodniczący poruszył inną
kwestię.
- Chciałbym zwrócić uwagę na pewien zły
obyczaj, który się wytworzył, mianowicie
rejestrację sesji i posiedzeń komisji - mówił
Łukasz Kwadrans. - Nie znajduję zakazu dla
takich działań, jednak ta rejestracja odbywa
się w jakimś celu. Jako przewodniczący staram się dbać o pewne standardy i jestem
zdziwiony, że ani ja, ani Państwo radni, ani
goście często będący obecni na tej sali- nie
zostali poinformowani o fakcie nagrywania.
Ja się swoich wypowiedzi nie wstydzę, natomiast nie mamy pewności, czy nasze wypowiedzi nie będą przetwarzane, zniekształcane. Wydaje mi sie, że dobrym obyczajem
byłoby informowanie o nagrywaniu obrad.

Biało-Niebieski Mikołaj 2015
P

iąty rok z rzędu kibice Górnika Wałbrzych organizują zbiórkę która ma na celu pomoc najbardziej
potrzebującym! Jak co roku zbierają również kibice Górnika ze Świebodzic!
W tym roku zbieramy dla Domów Dziecka w Wałbrzychu oraz dla ubogich chrześcijańskich rodzin,
odwiedzimy dzieci z domu małego dziecka i domu
samotnej matki. Również nasza zbiórka trafi do ubogich
rodzin z Wałbrzycha, Świebodzic, Kamiennej Góry.
CO ZBIERAMY:
I higiena osobista: (pampersy, mydła, szampony,
oliwki, kremy, pasty do zębów, itp.)
I środki czystości: (proszki do prania, płyny do toalet, mleczka czyszczące, płyny do mycia naczyń, okien
itp.
I żywność: herbata, kakao, olej, makarony, cukier,
mąka, ryż, kasza, owoce, ciastka, bakalie, czekolady itp.
Wydarzenia dodatkowe
G Charytatywna Zumba (szczegóły wkrótce )
G turniej piłkarski Biało-Niebieski Mikołaj,
G licytacja zebranych przedmiotów.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPARCIA
AKCJI!

Wszelkie informację na temat zbiórki w Świebodzicach jak i aktualności
można znaleźć na Facebooku: www.facebook.com/bialoniebieskimikolaj.

Tajemnicza instalacja na Warszawiance
Przykryte workiem „coś” stanęło na środku stawu
Warszawianka. I od samego początku zaintrygowało
mieszkańców.
- Co to takiego? - dopytywali przechodnie. Co bystrzejsi
szybko domyślili się z kształtu instalacji, że ma chyba
coś wspólnego ze świętami, Mikołajem, saniami...
Tak, tak proszę Państwa, to jeden z nowych elementów
iluminacji świątecznych, które jeszcze przed 6 grudnia
rozświetlą różne części miasta. Ozdoba to jedna z kilku
niespodzianek, które dla mieszkańców przygotowały
na Święta Bożego Narodzenia władze naszego miasta.
Śniegu pewnie nie uświadczymy, więc choć te
świąteczne ozdoby wprowadzą nieco zimowego
nastroju.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

w którym to gmina wniosła do starosty
o wydanie odmownej decyzji dla inwestora - wskazują, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja wojewody jest ostateczna,
odwoływać można się już tylko do
Wojewódzkiego a potem Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
I

Miasto na starych
pocztówkach
- to trzeba mieć!

I

kazało się właśnie kolejne
wydawnictwo prezentuU
jące oblicze miasta sprzed wie-

ków. To pięknie zilustrowany
i wysmakowany graficznie
album starych pocztówek, stanowiących retrospekcję losów
miasta sprzed 1945 r.
Pocztówki pochodzą z bogatych zbiorów świebodziczanina, Pana Waldemara Krynickiego. Znajdziemy w albumie m. in. pocztówkę prezentującą rynek i ratusz przed
wielkim pożarem w 1774 r.,
widokówki na których utrwalono Rynek, ulice przylegające, ale także obiekty, których
dziś już nie ma - jak chociażby

restauracja i przystań kajakowa na terenie zbiornika wodnego, zwanego popularnie
Warszawianką oraz wiele innych miejsc, które znamy,
w których na co dzień żyjemy.
To będzie wyjątkowa, sentymentalna podróż w przeszłość.
Wydawnictwo zostało przygotowane przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, sfinansowane z budżetu Gminy
Świebodzice.
Album będzie można wkrótce nabyć w kiosku z prasą przy
ul. Żeromskiego oraz w księgarni w Rynku. Polecamy.
I

Zrób ozdobę świąteczną

tylko do 1 grudnia można składać prace w konkursie
Najładniejszą ozdobę świąteczną.
Jnaeszcze
Przypominamy, że w konkursie mogą uczestniczyć

dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice. Na
konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego
autorstwa. Do każdej pracy powinna być dołączona
metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza. Prace będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum).
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną
wręczone podczas zabawy mikołajkowej na
Świebodzickim Rynku.
Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7,
pok. nr 2 lub 4 do dnia 1 grudnia 2015 r.

W artykule: „Rozhuśtaj marzenia”, który ukazał się w poprzednim wydaniu
GŚ, w powtórzonym skrócie nazwy firmy wkradł się błąd - pełna nazwa to
Toyota Tsusho Europe S.A. (TTESA).
Przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja

Tu jest
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Nowy Żłobek Miejski nr 2 to wspaniale wyposażona i przyjazna dzieciom placówka

T

o miejsce jak z bajki
- maleńkie krzesełka,
stoliki, miniaturowe toalety i mikroskopijne
szafki na ubrania. Wszystko
kolorowe, pachnące nowością,
pieczołowicie wybrane tak, by
maluszkom było tu jak w domu.
Nowy Żłobek Miejski nr 2 we
wtorek, 1 grudnia, przyjmie
pierwszych podopiecznych. 22
maluchów w wieku od 14 miesięcy do 3 lat będzie tu pod najlepszą opieką.
Uroczyste otrawcie żłobka
miało miejsce w środę, 25 listopada. Dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła
II, przy którym mieści się żłobek
- Alicja Mokrzyńska - zaprosiła
chyba wszystkie osoby, które
w jakiś sposób przyczyniły się
do powstania placówki. Przede
wszystkim Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza - bo to
gmina sfinansowała całą inwestycję, ale także wykonawcę,
projektantkę, i wiele innych
osób.

Łóżeczka i kolorowa pościel
już czekają na małych
śpiochów

Witając gości pani Alicja podkreślała, jak wielką wagę miało
to zadanie.
- Ten żłobek to efekt potrzeb
społecznych i wielkiego zrozumienia władz miasta, które dały
nam zielone światło na realizację
takiego zadania. Jestem bardzo
wdzięczna, że w naszym mieście
rozumie się jak ważne są dzieci
i stwarza się im najlepsze z możliwych warunki - od maluszka
do ucznia. A był to ogrom pracy.
Myślę, że efekt jest wspaniały,
mamy piękny, nowoczesny żłobek, który za kilka dni przyjmie
dzieci. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do jego
powstania. Panie burmistrzu
- dziękuję, że my, dyrektorzy
placówek oświatowych, możemy liczyć na takie wsparcie
i takie zaufanie - mówiła Alicja
Mokrzyńska.
Żłobek powstał w rekordowym czasie - prace trwały zaledwie trzy miesiące, a wiązały się
z totalną przebudową i adaptację
pomieszczeń na parterze Przedszkola nr 2. Powstała ciekawie
zaaranżowana przestrzeń, z dużą, jasną salą zabaw, przytulną
sypialnią, szatnią, toaletą i zapleczem socjalnym. Dzieci trafią do
wesołych pomieszczeń, na których ścianach królują postaci
z bajek, zwierzątka i wesołe
stworki. Czekają na nie piękne,
estetyczne meble, rozwijające
wszystkie zmysły zabawki i bardzo dobra atmosfera.
- Wiem, że wykonawca nie
miał z panią dyrektor łatwego
życia - żartował burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Ale efekt
jest naprawdę rewelacyjny. Myślę, że dzieci będą się tu dobrze
czuły. Ja sam chyba raz w tygodniu będę tu wpadał, żeby się
zrelaksować! Dziękuję pani dy-

Sala główna czyli zabawowa - najbardziej kolorowa
ze wszystkich. Tu będzie się skupiać życie żłobka
rektor za przygotowanie i wyposażenie tak pięknego i przyjaznego dzieciom miejsca - zakończył burmistrz. Wraz z projektantką, wykonawcą inwestycji
oraz panią dyrektor, burmistrz
symbolicznie przeciął wstęgę
- i mogliśmy już zobaczyć z bliska te wszystkie cuda.
Wśród zaproszonych gości
był także Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Anna Żygadło, Sekretarz Miasta, Luiza
Gass-Sokólska Skarbnik Miasta, Zofia Choińska Kierownik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM, Zofia Marek,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury,
Sportu Rady Miejskiej, Urszula
Kruczek, prezes świebodzickiego oddziału ZNP, Ewa Ostapińska, projektant, Leszek Dumicz, firma MAX, wykonawca
inwestycji, Sylwia Szczęśniak,
doradca techniczny w zakresie
instalacji sanitarnych, Klaudia
Mikuła-Namysło - inspektor nadzoru i Rafał Runo firma Elraf,
instalacje elektryczne, a także

dyrektorki szkół i przedszkoli Symboliczne otwarcie czyli przecięcie wstęgi
w mieście: Jolanta StyrnaGrossman, Beata Gil, Magdalena Stąpor, Dorota Uzar, Teresa Walczak-Jusiel.
Beata Gil, dyrektor Przedszkola nr 3 i Żłobka Miejskiego
nr 1 nie ukrywała, że zazdrości
- oczywiście pozytywnie - koleżance nowej placówki.
- Dajcie mi coś na uspokojenie - żartowała pani Beata, która
w imieniu wszystkich pań dyrektorek przekazała Alicji Mokrzyńskiej gratulacje i prezent.
Książkowy upominek i najlepsze życzenia przekazała także
Urszula Kruczek.
- Jestem przekonana, że dzieci
będą tu miały spaniałe warunki
Budowa żłobka
rozwoju - mówiła szefowa
ZNP.
pochłonęła ponad 560
Gratulujemy Dyrekcji
tys.
zł, z czego ponad 80%
i Pracownikom przedszkola wspaniałej,
stanowiła dotacja pozyskana
naprawdę pięknie przyprzez gminę z Ministerstwa Pracy
gotowanej placówki
i życzymy, by maluszki
i Polityki Społecznej. W żłobku Na ścianach wesołe naklejki
czuły się tu jak w domu.
będzie przebywać 22 dzieci,

od godz. 6:00 do 16:00.

Zofia Marek, szefowa Komisji Oświaty: - Jestem pod ogromnym
wrażeniem, tu jest po prostu pięknie - mówiła
Czy te maleńkie toalety nie są rozczulające?

Jest mnóstwo kolorowych, rozwijających funkcje poznawcze
zabawek

Życzenia i prezenty od pań dyrektorek dla Alicji Mokrzyńskiej

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wypróbował kilka zabawek.
- Bardzo relaksujące - żartował

W przeddzień przedwczorajszka
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czyli Kubusiowe harce na południo-zachodzie

Wyszedłszy spomiędzy
rozłożystych drzew
rosnących na skraju lasu,
Puchatek ujrzał
nieopodal pojedynczo
rosnącego modrzewia
na wpół rozwalającą się
chatynkę.

Dyktando 2015
Z lubością i rozrzewnieniem nierzadko wracamy do dziecinnych wspomnień i bajek sprzed
parunastu lat: Andersenowskich baśni, Grimmowskich bohaterów, Koziołka Matołka czy Misia
Uszatka. Uruchommy więc machinę wyobraźni i przenieśmy się w cherubinowy, magiczny kolaż
barw, fantazji i humoru z Ku-busiem Puchatkiem.
„Wyszedłszy spomiędzy rozłożystych drzew rosnących na skraju lasu, Puchatek ujrzał nieopodal pojedynczo rosnącego modrzewia na wpół rozwalającą się chatynkę.
- Tam do licha - powiedział półgłosem do siebie - kiedym tu przechodził poprzednio, a było to
w przeddzień przedwczorajszka (jeśli w ogóle tak to można rzec), żadnej ruiny tu nie było.
Czyżbym miał jakieś halucynacje?
Podniósł łapki do ócz i przymrużywszy raz jedno, raz drugie ślepko, z lekka sapiąc, spoglądał
w dal. Raz-dwa zorientował się, że z tego miejsca niewiele zobaczy, gdyż czerwonozłote słońce,
baraszkujące z chmurkami na południo-zachodzie świeciło mu prosto w oczy, nie pozwalając niemalże nic dostrzec.
- Ho, ho - zamruczał miś - muszę pójść naprzeciwko, żeby dostrzec cokolwiek bądź.
I wyruszył.
Zrazu szedł po omacku, nieco oślepiony, ale już wkrótce dwuipółmetrowe świerki skutecznie
zacieniły dróżkę i Puchatek, podśpiewując: hopsa, hopsasa!, powędrował na przeciwległy kraniec polany.
- Stamtąd widziałem co innego - mruknął, pocierając raz po raz łapką po czubku nosa, który z
nagła zaczął go podejrzanie swędzieć. - Przysiągłbym doprawdy, że była to chatynka na poły
zgruchotana i nienadająca się do niczego. A z tej strony widzę, że jest to zupełnie porządny,
dwupiętrowy domek z poddaszem niewymagający w ogóle żadnej naprawy!
Gdy tak stał, pół zamyślony, pół zadziwiony, usłyszał ściszony pomruk i zanim zdołał cokolwiek
przedsięwziąć, coś znienacka wturlało się na niego.”
Kim lub czym było owe coś? Tego musicie dowiedzieć się sami, sięgając do przezabawnej
książki Alana Alexandra Milnego.

T

ak brzmi początek tegorocznego
Dyktanda
Miejskiego, zorganizowanego już po raz IV
przez Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych. Do nierównej
walki z najeżoną pułapkami
i z pozoru niewinną opowieścią
o Kubusiu Puchatku, stanęło 51
osób. Zwycięzcy wykazali się
naprawdę świetnym wynikiem.
Weronika Kobos - to laureatka w kategorii młodzież: 8 błędów ortograficznych, 6 interpunkcyjnych. Jarosław Graca
nie miał sobie równych wśród
dorosłych - zrobił tylko 2 błędy
ortograficzne i 11 interpunkcyjnych.
IV Dyktando Miejskie odbyło
się 19 listopada w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych.
Uczestnicy walczyli, jak co roku, o główne trofeum czyli Pióro
Burmistrz Miasta Bogdana Kożuchowicz.
Do pisania dyktanda przystąpiło 51 osób, 40 w kategorii
młodzież, 11 dorosłych. Wśród
tej drugiej grupy znaleźli się m.
in. patron honorowy czyli pan
burmistrz, ale także dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wśród tegorocznych uczestników dyktanda dominowała
młodzież
Małgorzata Grudzińska czy
Sławomir Łukawski, radny
Rady Miejskiej Świebodzic oraz
Agnieszka Bielawska-Pękala,
rzecznik prasowy UM.
W tym roku uczestnikom
przyszło się zmierzyć z prawdziwą klasyką - fragmentami opowieści o Kubusiu Puchatku,
w której można było napotkać
na takie pułapki językowe, jak
np. to piękne zdanie:
Ho, ho - zamruczał miś - muszę pójść naprzeciwko, żeby
dostrzec cokolwiek bądź.
Można tu było zrobić co najmniej 4 błędy ortograficzne.
Najwięcej kłopotów mogła
sprawić pisownia łączna i rozłączna wyrazów, pod uwagę
były brane także błędy interpunkcyjne. Ponieważ w tekście
znajdowały się monologi Kubusia, i tu trzeba było się pilnować,
by poprawnie zapisać przemy-

ślenia misia o bardzo małym
rozumku:)
6-osobowe jury blisko dwie
godziny wnikliwie analizowało
prace uczestników dyktanda
i tuż przed godz. 20:00 poznaliśmy werdykt, który przekazała
przewodnicząca jury, Jolanta
Bieniasz.
Nazwiska zwycięzców ogłosiła dyrektor PZSI Magdalena
Stąpor, a burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wręczył główne
nagrody, o które walczyli piszący - czyli przepiękne pióra.
Powędrowały one do Weroniki Kobos i Jarosława Gracy,
dodatkowymi nagrodami rze-

Źródło:
Wielki słownik ortograficzny, red. prof. Andrzej Markowski,
Warszawa 2008.

4 błędy ortograficzne. Na marginesie - tegoroczny laureat to
kolega ze szkolnej ławy ubiegłorocznego mistrza ortografii.
Słowa uznania należą się także sześciu paniom z jury, które
sporo się napracowały, by dokładnie zweryfikować każdą
z 51 prac. A były to: Beata Sosnowska, Agata Wachowiak,
Anna Nowak, Krystyna Stanikowska, Małgorzata Chojda-Ozga i Jolanta Bieniasz.
Warto jeszcze zaznaczyć, że
słodkie podziękowania od burmistrza trafiły także do szkolnych werblistów, którzy uświetnili tegoroczne, miejskie obchody Święta Niepodległości.
I
Obejrzyj relację tv przygotowaną
przez Miejską Telewizję Internetową
na: www.swiebodzice.pl

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

I już wszystko jasne: oto zwycięzcy Weronika Kobos
i Jarosław Graca, odbierają z rąk burmistrza pióra
i smartfony

czowymi, ufundowanymi przez
szkołę, były smartfony.
- Dziękuję za tę fantastyczną
lekcję języka polskiego, to bezcenne zwłaszcza w czasach
komputerów i internetu, który
wszystko za nas sprawdzi - żartował burmistrz. - Warto posługiwać się poprawną polszczyzną, a takie spotkania jak dziś
z pewnością w tym pomagają.
Pomimo dość długiego oczekiwania na werdykt, uczestnicy
bardzo miło spędzili ten czas, co
z pewnością jest także zasługą
przepysznych wypieków, przygotowanych przez rodziców
uczniów szkoły - dziękujemy.
Warto dodać, że z w dyktandzie niektórzy startowali już po
raz kolejny, byli wśród uczestników także poprzedni laureaci
- np. ubiegłoroczny zwycięzca
Krzysztof Bujak z wynikiem

Tuż przed rozpoczęciem wielkiego pisania...

- To była wspaniała zabawa i piękna lekcja polszczyzny, gratuluję wszystkim.
A błędy interpunkcyjne to się w ogóle nie liczą - żartował na zakończenie burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

Dwoje zdolnych z „Dwójki”
oświata

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Dwoje szóstoklasistów
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Świebodzicach
stypendystami
Dolnośląskiej Rady
Wspierania Uzdolnień

W

dniu 4 listopada
2015 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
odbyła się uroczysta jubileuszo-

wa Gala Stypendialna XV edycji
Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień
po raz piętnasty przyznała roczne stypendia za wybitne osiągnięcia uczniom szkół Dolnego
Śląska.
Roczne stypendia w kwocie
od 2500 do 5000 zł trafiły do
młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 19 powiatów i trzech największych miast

Dary z Trójki
dotarły na Ukrainę

Dolnego Śląska. Komisje doceniły osiągnięcia kandydatów
w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej
i społecznej. Stypendia finansowane są m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Po raz pierwszy w piętnastoletniej historii przyznawania stypendiów „zDolny Śląsk” wśród
stypendystów znaleźli się uczniowie ze Świebodzic. W zacnym gronie 54 laureatów stypendium za osiągnięcia sportowe
otrzymali: Aleksandra Obajtek
i Maciej Jachym. Zarówno Ola
jak i Maciek są uczniami VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach, trenują pływanie w Klubie
Sportowym „Rekin” Świebodzice. Została doceniona ciężka
praca naszych młodych świebodziczan. Utalentowani zawodnicy mogą poszczycić się osiągnięciami sportowymi zarówno
na poziomie powiatowym, jak
i ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Ich sportowe sukcesy
idą w parze z sukcesami szkol-

piątek, 27 XI 2015

nymi - bardzo wysoka średnia
ocen, udział (z sukcesem) w licznych konkursach tematycznych
i olimpiadach przedmiotowych,
działalność społeczna w szkole
(oboje piastują funkcje przy

sztandarze szkolnym). Ci młodzi
ludzie swoją energią i radością
z uprawianego sportu zarażają
innych kolegów i koleżanki.
Wierzymy, że za rok będzie więcej naszych świebodzickich
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dzieci wśród stypendystów programu „zDolny Śląsk”.
Podczas Gali wręczenia stypendium obecny był Zastępca
Burmistrza Miasta Świebodzice
Krystian Wołoszyn.

Z ekologią za pan brat
G

erdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom
S
dzieci ze Szkoły Podstawowej

nr 3, którzy zaangażowali się
w zbiórkę artykułów szkolnych
dla dzieci polskich na Ukrainie.
Po spotkaniu z absolwentką naszej szkoły - Pauliną Haburą,
jesteśmy ogromnie wzruszeni
tym, co usłyszeliśmy. Opowieść
Pauliny pokazała nam inny
świat, który nie jest na pewno
tak kolorowy i bogaty jak nasz,
ale jest to świat, w którym nikt
nie narzeka, bo każdy cieszy się
tym, że przeżył kolejny dzień.
Przywitano ich chlebem i solą,

ugoszczono wszystkim, co w domu było najlepsze, a wszystko
zgodnie ze staropolską tradycją
„Gość w dom, Bóg w dom”.
Paulina na pewno nie zapomni
o Chlebowicach Świrskich,
małej ubogiej wiosce, gdzieś na
Ukrainie, a dzieci z tej wioski już
wiedzą o tym, że tu u nas w Polsce są ludzie o dobrym sercu.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy na spotkanie
z Pauliną, która w styczniu
przyjdzie do naszej szkoły, by
opowiedzieć swoje wrażenia
z pobytu na Ukrainie.
Agnieszka Kiryczuk

ratulujemy ,,małym ekologom z klasy ,,0” Szkoły Podstawowej nr 4 za
zajęcie I miejsca w Międzyprzedszkolnym Turnieju Ekologicznym ,,Olimpiada w Ekolandii”.
W dniu 17 listopada 2015 roku drużyna
z klas,,0” w składzie: Maksymilian Rochowiak, Dominika Dawidowicz, Karol
Ostojski i Martin Kazimierek wzięła
udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju
Ekologicznym ,,Olimpiada w Ekolandii”
organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka, w którym
miała za zadanie wykazać się wiedzą
z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
W listopadzie klasa 0 wzięła również
udział w dwóch konkursach ekologicznych
- Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”.
Tematyka konkursu obejmowała działania dzieci na rzecz ochrony wód, znajomość sposobów ochrony wód, rozwijanie
wrażliwości dzieci na istotę ochrony wód,
popularyzacje działań proekologicznych
w środowisku przedszkolnym.
I I miejsce - Dominika Dawidowicz
- kl. „0”

Reklamuj się
w Gazecie
Świebodzickiej

W Trójce też zdrowo jedzą
listopada 2015r. w
Szkole Podstawowej
18
nr 3 odbyła się akcja eduka-

cyjna pod hasłem „ŚNIADANIE DAJE MOC”. Jej
celem jest uświadomienie
dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że pierwszy posiłek jest najważniejszy
i należy go zjeść bez pośpiechu. W celu podkreślenia roli
śniadania w ramach akcji
nauczyciele i rodzice dzieci

z klas 1-3 zorganizowali dla
swoich pociech wspólne
śniadanie w swoich klasach.
Na stole królowały kolorowe
kanapki przypominające buzie, sałatki warzywne, koreczki, owoce, owsiane ciasteczka oraz soki owocowe.
Była to świetna zabawa, dzięki której najmłodsi nauczyli
się, jak ważne jest codzienne
zdrowe pierwsze i drugie
śniadanie.

I I miejsce - klasa „0” - praca grupowa
- Miejskim Konkursie Ekologicznym na
folder ekologiczny,, OSZCZĘDZAMY
ENERGIĘ” zaprojektowaliśmy folder,
który nawiązywał tematyką do problemu

oszczędzania energii w swoim najbliższym
otoczeniu: domu, szkole
I II miejsce - klasa „0”- praca grupowa

Festiwal Trójeczki dla klas I-III

T

I

o już tradycja
w Szkole
Podstawowej
nr 3, że uczniowie
prezentują swoje
uzdolnienia podczas
Festiwalu Trójeczki.
Niedawno odbyła się
kolejna edycja,
tym razem
dla uczniów
z klas najmłodszych.
Uczestnicy pięknie
śpiewali, tańczyli,
recytowali, grali
na instrumentach.
Nie brak tu dzieciaków
z pasją!
Wszystkim serdecznie
gratulujemy.

Na Dolnym Śląsku
8

wydarzenia

piątek, 27 XI 2015
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Koło nr 1 Polskiego Związku Filatelistów w Świebodzicach to 65 lat pasji i sukcesów

ci byli m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, członkowie
Zarządu Okręgu PZF a także
Prezes Wrocławskiego Oddziału
Artur Marsy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, dyrektor
MDK Agnieszka Gielata i wielu innych.
Konferencja była okazją do
wręczenia odznaczeń dla zasłużonych wystawców, ale także
dla - można tu chyba rzec - przyjaciół Koła, którzy od lat, w różny sposób, wspierają, służą pomocą, okazują życzliwość i sympatię świebodzickim filatelistom.
Wręczyli je prezes Koła nr 1
Paweł Dziurzyński i Jerzy Śliwa, Prezes Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego .
SREBRNA ODZNAKA za
zasługi dla Polskiej Filatelistyki
powędrowała do Pana Henryka
Połcia, wieloletnego wystawcy,
odnoszącego liczne sukcesy na

wystawach krajowych i zagranicznych.
BRĄZOWĄ OZNAKĘ w tej
samej kategorii otrzymali:
Elżbieta Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach
Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP w Świebodzicach
Alfons Czapkowski, prezes
PSS Społem

FOT. UŻYCZONE

K

oło nr 1 Polskiego
Związku Filatelistów
w Świebodzicach jest
bez wątpienia jednym
z najstarszych w Polsce. Członkowie Koła należą do ścisłego
grona najbardziej utytułowanych
wystawców w kraju i zagranicą,
zdążyli także swoją pasją „zarazić” młode pokolenie, dzięki
czemu ośmioro młodych wystawców także święci już znaczące triumfy na krajowych i międzynarodowych wystawach. Na
marginesie - dwóch młodych kolekcjonerów ze Świebodzic będzie reprezentować Polskę na
wystawie w Nowym Jorku
w 2016 roku.
Świebodziccy filateliści podsumowali ponad 6 dekad swojej
pracy na II Sympozjum Filatelistycznym, które odbyło się
w niedzielę, 15 listopada, w Miejskim Domu Kultury.
Miłośnicy filatelistyki zaprosili do udziału w sympozjum
osoby i instytucje od lat wspierające ich działalność. Wśród goś-

Złota Odznaka Honorowa
PZF powędrowała do:
Agnieszki Ludwinowskiej,
naczelnik oddziału Poczty Polskiej w Świebodzicach
Teresy Kikty - członka Koła
nr 1 PZF
Marka Mikołajczaka - prezesa Towarzystwa Miłośników
Świebodzic
Zbigniewa Zaniewskiego
- członka Koła nr 1
Agnieszki Gielaty - dyrektor
MDK
Srebrną Odznakę Honorową PZF otrzymali:
Tomasz Merchut z Wydziału
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM w Świebodzicach
Maciej Mikołajczyk z Wydziału Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej UM
w Świebodzicach
oraz filateliści: Bernard Merk
i Bolesław Wilk.
Wręczono także Młodzieżowe Odznaki Honorowe PZF:
Srebrną - dla Jagody Gałusińskiej i Łukasza Wierzbickiego (oboje to młodzi wystawcy)
Brązową - dla Zofii Drzał,
także wystawcy.
Podczas sympozjum gości
wysłuchali trzech interesujących

Odznaczenia wręczali prezes Koła nr 1 Paweł Dziurzyński i Jerzy
Śliwa, Prezes Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego
referatów. Pierwszy z nich dotyczył historii Koła nr 1 - prelekcję
wygłosił Zbigniew Gałusiński,
nie tylko długoletni członek
Koła, ale i posiadacz wielu odznaczeń i wyróżnień związanych
z działalnością wystawienniczą.
Ciekawą historię propagandowych kasowników pocztowych
w latach 1938-1945 przedstawił
profesor Krzysztof Jaworski,
natomiast Jerzy Gibek przybliżył wątek ostemplowania przesyłek pocztowych, które przewożone były ambulansem pocztowym kursującym w II poł.
XIX wieku na linii kolejowej
Wrocław-ŚwiebodziceWrocław.
Koło nr 1 PZF
w Świebodzicach im.
Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki liczy obecnie
22 członków oraz
8 młodych wystawców.
Zarząd Koła tworzą:
Paweł Dziurzyński
- prezes
Krzysztof Jaworski
- sekretarz

Tadeusz Gawlicki - skarbnik
Filateliści mają na swoim
koncie także aktywną działalność wystawienniczą - to chociażby okolicznościowe karty korespondencyjne, znaczki, kasowniki - których autorami są od niemal dwudziestu lat Paweł Dziurzyński i Tadeusz Gawlicki. To
także liczne informatory, katalogi, palmaresy i inne publikacje.
Gratulujemy tak wspaniałych
osiągnięć i życzymy kolejnych
sukcesów.

Przedstawiamy referat Zbigniewa
Gałusińskiego o historii Koła nr 1
Gazeta Świebodzicka
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POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW
W ŚWIEBODZICACH
1950-2015

19. listopada 20l5 roku mija 65 lat od powstania
pierwszego na Dolnym Śląsku Koła Terenowego
Polskiego Związku Filatelistów. Zostało ono założone
w Świebodzicach przez grupę pasjonatów znaków pocztowych, którzy kilka lat wcześniej, tuż po zakończeniu
II wojny światowej, przybyli z różnych stron Europy na
Dolny Śląsk i związali swe przyszłe losy z naszym miastem. Prywatne mieszkanie Lecha Parczewskiego
w Rynku 27 w Świebodzicach było miejscem, w którym
zapoczątkowano zorganizowaną działalność filatelistyczną nie tylko skali tego miasta, ale również regionu
świdnicko-wałbrzyskiego. Świebodzickie Koło w pierwszych latach swojej działalności skupiało bowiem nie
tylko filatelistów ze Świebodzic, ale również z Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej, Żarowa, Strzegomia i Szczawna
Zdroju.
Na przestrzeni minionych 65. lat do świebodzickiego
Koła Polskiego Związku Filatelistów (dalej PZF) należało
łącznie 423 członków, z których wielu poprzez swoją
działalność organizacyjną, wystawienniczą i publikacyjną wyniosło świebodzickie Koło na wyżyny polskiej filatelistyki.
Przedstawiając działalność organizacyjną świebodzickiego Koła PZF, należy przede wszystkim podkreślić
ogromne zasługi prezesów Koła - inicjatora i współzałożyciela, Lecha Parczewskiego, który stanowił przysłowiową siłę napędową działalności Koła w latach 19501960 oraz Jego następców: Józefa Czaji, Zygmunta
Łęgowskiego, Czesława Gałusińskiego, Świętosława
Patronika. W latach 1973-2010 Prezesem Koła był
Kazimierz Chojnowski, który wraz z aktywną grupą
członków osiągnął szczególne sukcesy, czego wyrazem
było przyznanie Zarządowi Koła, w 2002 roku, statuetki
„Prymus”, często w środowisku filatelistycznym w Polsce
nazywanej Filatelistycznym Oskarem.
Dzięki inicjatywie Kazimierza Chojnowskiego Koło
PZF Nr 1 w Świebodzicach od 1978 roku współpracuje
z filatelistami z Niemiec (rejon Dippoldiswalde - była
NRD), którzy między innymi współuczestniczyli i współfinansowali Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną
„Świebodzice 2004”.

wydarzenia

Od 2010 roku Prezesem Koła jest Paweł Dziurzyński,
który realizuje ambicje i marzenia swoich poprzedników
i świebodzickich filatelistów.
W tym momencie przypomnę szczególne wydarzenie
z dziejów świebodzickiego Koła PZF. Otóż w dniu 27
września 2009 roku, podczas specjalnie zorganizowanej
uroczystej Akademii Filatelistycznej, Koło Nr 1 PZF
w Świebodzicach przyjęło imię Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki. Pod określeniem „pionierzy” rozumiani są założyciele Koła PZF Świebodzicach - Lech Parczewski, Świętosław Patronik, Czesław Gałusiński
i Edmund Wojtysiak.
Kontynuację zadań twórców Koła przejęli kolejni jego
członkowie, którzy na przestrzeni minionych lat,
w różnych okresach działalności, uczestniczyli w pracach
Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu PZF. Wymienić tu
można takie osoby jak m.in. Krzysztof Jaworski, który
w latach 1999-2002 i 2006-2010 był członkiem Komisji
Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym PZF. W pracach
Zarządu Okręgu PZF w Wałbrzychu uczestniczyli: Kazimierz Chojnowski - przewodniczący Komisji Wystaw
i Komisji Młodzieżowej, Zbigniew Gałusiński - wiceprezes Zarządu oraz przewodniczący: Komisji Wystaw,
Okręgowego Kolegium Sędziów (do chwili obecnej),
Komisji Propagandowo-Informacyjnej oraz Przewodniczący zespołu „Informatora Okręgowego”, Tadeusz
Gawlicki - skarbnik Okręgu, Jerzy Gibek - sekretarz
Okręgu, przewodniczący Komisji Wystaw i Przewodniczący zespołu „Informatora Okręgowego” (do chwili
obecnej), Paweł Dziurzyński - skarbnik Okręgu i Prezes
Komisji Rewizyjnej.
Wyrazem uznania działalności członków naszego Koła
na szczeblu krajowym i okręgowym był ich wybór na
Walne Zjazdy PZF. Delegatami Zjazdów byli w przeszłości: Lech Parczewski - 1951, Świętosław Patronik
- 1955, Zbigniew Gałusiński - 1986 i Kazimierz Chojnowski - w 1990 roku.
W ruchu młodzieżowym działalność organizacyjną
zainicjowano już w 1951 roku, poprzez zorganizowanie
Sekcji Młodzieżowej PZF, która następnie uzyskała status
Młodzieżowego Koła Filatelistycznego (dalej - MKF).
W minionych 65. latach w Świebodzicach zorganizowano (przede wszystkim w ośrodkach szkolnych) 12 Kół
Młodzieżowych. Obecnie przy Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach funkcjonuje MKF nr 3, którego opieku-
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nem jest Zbigniew Gałusiński. Znaczący wkład w kształtowanie działalności MKF i ich osiągnięć wnieśli: Świętosław Patronik, Kazimierz Chojnowski, Krzysztof
Jaworski i Zbigniew Gałusiński. Szczególne wyróżnienie uzyskał Krzysztof Jaworski, który za 2001 rok otrzymał statuetkę „Prymus”, przyznaną przez Polską
Kapitułę Filatelistyczną „za szczególne osiągnięcia
w pracy z młodzieżą”.
Przedstawiając młodzieżowy ruch filatelistyczny
w Świebodzicach, koniecznie należy wymienić sukcesy
naszych młodych filatelistów w finałach krajowych
Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych, do których po raz pierwszy zakwalifikowali się
w 1966 roku. Wielokrotnie stawali na podium tych konkursów. Największym sukcesem było wygranie konkursu
przez Wiktora Rogozińskiego w 2001 roku. Ten sam
młody filatelista w kolejnym roku zajął 2. miejsce w finale krajowym tych zawodów. Drugie miejsca uzyskali:
Krzysztof Jaworski (1976) i Michał Choptiany (2001).
Kilkakrotnie też młodzi świebodziccy filateliści zajmowali 3. miejsca w finałach krajowych konkursu: Krzysztof
Jaworski (1975 i 1977), Michał Choptiany (1999) oraz
Lucyna Jaworska (2002 rok).
cd. w następnym wydaniu GŚ.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
składa gorące podziękowania
za doskonałą organizację
II Wystawy Zegarów Gustava Beckera
oraz II Sympozjum Filatelistycznego
- Towarzystwu Miłośników Świebodzic
oraz Kołu nr 1 Polskiego Związku Filatelistów
w Świebodzicach.
Tego typu imprezy
to wspaniały przykład na to,
jak w ciekawy sposób można mówić
o lokalnej historii,
popularyzować wśród społeczeństwa
interesujące pasje,
a także promować Świebodzice
w kraju i zagranicą.

Ciernie się integrują
10

oświata
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gromne zainteresowanie - tak można chyba
powiedzieć po piewsztym organizacyjnym
spotkaniu w ramach projektu
„Szkoła miejsce łączące pokolenia”, które odbyło się 12 listopada 2015 roku w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych.
Na spotkanie przyszło ok. 50
osób.
Za nami już pierwsze, bardzo
ciekawe warsztaty i spotkania,
a na początku grudnia kolejne,
interesujące warsztaty kulinarne
- tym razem będzie to wielkie
lepienie pierogów!
Projekt „Szkoła miejsce łączące pokolenia” to bardzo ciekawe przedsięwzięcie PZSI realizowane w ramach projektu
Bezpieczna szkoła + ma zadanie
zintegrować społeczność Cierni
poprzez udział w spotkaniach,
warsztatach, przygotowanie spektaklu czy wydanie książki kulinarnej z przepisami regionalnymi.

FOT. PZSI

Warsztaty kulinarne
- pieczenie ciasteczek
to była wielka frajda

RADA RODZICÓW I BIBLIOTEKA SZKOLNA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. J. KORCZAKA W ŚWIEBODZICACH
ogłasza
KONKURS pod hasłem „Czytam, bo lubię”

Bóbr lubi komputery
listopada 2015 r. odbył się
pierwszy w historii Ze12
społu Szkół Podstawowo-Gim-

nazjalnych z Oddziałami integracyjnymi Międzynarodowy
Konkurs Informatyczny „Bóbr”.
Głównym celem konkursu jest
rozwój i kształtowanie myślenia
algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów.
Pytania testowe w konkursie
Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem
i jego oprogramowaniem przy
rozwiązywaniu różnych sytuacji
i problemów, pochodzących
z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak:
język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika
i oczywiście matematyka. Nie-

które pytania dotyczą budowy
komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się
umiejętnością algorytmicznego
myślenia.
Zadania są testowe. Należy
wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa
w zadaniu.
W konkursie wzięło udział 10
uczniów szkoły podstawowej
i 11 gimnazjalistów. Przeprowadzeniem konkursu i merytorycznym wsparciem zajęły się p. Ewa
Sicińska i Kamila Cebulak.
Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki.

Dopalaczom mówimy NIE!

6

listopada uczniowie Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych dotyczących szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą przyjmowanie dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Warsztaty poprowadziły pracownice Państwowej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Wierzymy, że taka
edukacja wykształci w naszych uczniach zdolność podejmowania
właściwych decyzji i nauczy asertywności.

1. Cele konkursu:
G Motywacja i zachęcanie do czytania książek
G Rozbudzenie zainteresowań literaturą
G Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia
z udziału w konkursie
G Promocja czytelnictwa
2. Regulamin konkursu:
Konkurs trwa od 16.11.2015 r. do 30.04.2016 r.
G Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach : indywidualnej i zespołowej
G Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów klas IV- VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Janusza Korczaka w Świebodzicach.

G Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne wypożyczanie i czytanie książek.
G W konkursie zaliczone będą również książki wypożyczane w innych bibliotekach.
G Zadaniem uczestnika konkursu jest systematyczne prowadzenie zeszytu przeczytanych

książek.

G Uczestnik konkursu wypożyczając książki w innych bibliotekach niż biblioteka szkolna

musi uzyskać potwierdzenie o przeczytanych książkach.
G Zwycięży klasa, która przeczyta najwięcej książek w czasie trwania konkursu.
G Bibliotekarz będzie rejestrował i kontrolował ilość przeczytanych książek oraz wyrywkowo
sprawdzał znajomość ich treści.
G W konkursie przewidziane są nagrody:
- dla najlepszej klasy - wyjazd do kina
- dla najlepszych czytelników za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
cenne nagrody rzeczowe.
3. Informacje o konkursie udziela pani bibliotekarka Lucyna Przypek.
Przewodnicząca Rady Rodziców: Barbara Lepiarz
Bibliotekarz: Lucyna Przypek

Jak dobrze, że jesteście
wydarzenia
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Odznakę I stopnia Zasłużonego Dawcy Krwi odebrał z rąk
burmistrza Bogdana Kożuchowicza Pan Andrzej Bacza.
Oddał w swoim życiu ponad 60 litrów krwi. Panie Andrzeju
- czapki z głów!

Z

wyczajni-niezwyczajni,
cisi bohaterowie - tak
można by chyba powiedzieć o ludziach, którzy
robią coś pięknego i bezinteresownego - oddają innym cząstkę
siebie. To nierzadko ktoś z naszej rodziny, znajomy z pracy,
sąsiad. Krwiodawca - to ktoś,
kto oddaje krew. A ta krew może
uratować innemu człowiekowi
życie. to bezcenny dar, godny
najwyższego uznania.
Od 22 do 26 listopada obchodziliśmy Dni Honorowego
Krwiodawstwa PCK. To czas,
kiedy w sposób szczególny
przypomina się o ludziach, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym, dzieląc się właśnie
tym, co najcenniejsze - życiem.
Bo krew ratuje ludzkie życie,
jest lekiem, którego - mimo tak
zaawansowanej
technologii

w medycynie- wciąż nie udało
się zastąpić czy wyprodukować
syntetycznie.
Świebodziccy krwiodawcy to
grupa, która sukcesywnie się
powiększa i chce aktywizować
innych już od najmłodszych lat.
Obchody Dni Krwiodawstwa
Świebodzice zaakcentowały sobotnim spotkaniem, 21 listopada, w Miejskim Domu Kultury.
Gości i krwiodawców witała
gorąco Katarzyna Młynarkiewicz, nowa prezes świebodzickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, która przejęła kierowanie klubem od wieloletniego
szefa i zasłużonego krwiodawcy,
Pana Tadeusza Chwastyniaka.
Wśród zaproszonych gości byli
m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Agnieszka Gielata, dyrektor MDK oraz Ilona
Szczygielska, kierownik Wy-

Podziękowania dla całego grona świebodzickich krwiodawców
Andrzej Nowicki z delegatury wałbrzyskiej PCK złożył na ręce
Izabeli Wywrot

działu Promocji UM, a także Teresa Kamińska z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz
Andrzej Nowicki, kierownik
wałbrzyskiej delegatury PCK.
- Bardzo Państwu wszystkim
dziękuję, za wsparcie, życzliwość, pomoc i promowanie
krwiodawstwa w naszym
mieście - podkreślała Katarzyna Młynarkiewicz, przytaczając na poparcie swoich
słów garść statystyk. A są one
imponujące - tylko w mijającym roku w naszym mieście
przeprowadzono 12 zbiórek
(a jeszcze jedna, grudniowa,
przed nami); do oddania krwi
zarejestrowały się 364 osoby,
oddało ją 306 osób (z czego
ponad 100 to nowo zarejestrowani krwiodawcy). Dzięki temu
w Świebodzicach zebrano
w 2015 roku aż 137,7 litra krwi!
Świebodzice są pod tym
względem wyjątkowe w skali
regionu, o czym mówiła Teresa
Kamińska.
- Tu, na zbiórkach zawsze jest
dużo osób, na dodatek jest
ogromne wsparcie samorządu
i władz miasta, co nie jest wcale
normą. Przyjeżdżamy do Świebodzic z przyjemnością, bo są tu
wspaniali ludzie, wspaniali
krwiodawcy - mówiła przedstawicielka RCKiK.
Poproszony o wręczenie odznaczeń dla krwiodawców burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wyraził najwyższe uznanie dla
wszystkich osób, które oddają
krew ratując tym samym czyjeś
zdrowie i życie.
- Dla mnie jesteście Państwo
cichymi bohaterami, którym
należą się nieustające podziękowania. Ze swojej strony deklaruję, że zawsze możecie Państwo
liczyć na samorząd. To, co robicie, nie ma ceny, nie da się tego
w żaden sposób wynagrodzić, to
najpiękniejszy dar, jakim można
obdarować innego człowieka
- dar życia i zdrowia. Dziękuję
- mówił wyraźnie wzruszony
burmistrz.
Szczególne podziękowania ze
strony krwiodawców płynęły
właśnie pod adresem samorządu, a zwłaszcza Ilony Szczygielskiej i Wydziału Promocji UM,
która od samego początku organizowania w mieście zbiórek
aktywnie pomagał i wspierał
akcje krwiodawstwa.

Wspólne zdjęcie podczas spotkania w MDK - wielka rodzina Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach - i przyjaciele
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137,7
litra krwi
- tyle uzbierały
Świebodzice
w 2015 roku
Katarzyna Młynarkiewicz, energiczna i zawsze
uśmiechnięta, mama 4 synów, od niedawna „szefowa”
HDK w Świebodzicach. Życzymy powodzenia i sukcesów

Legitymacje i odznaki Zasłużony Dawca Krwi
III stopnia otrzymali:
G Janusz Kula, Krzysztof Schwarz,
Krzysztof Lukas, Grzegorz Husakiewicz
II stopnia:
G Krzysztof Schwarz
I stopnia (dla krwiodawcy, który oddał
ponad 60 litrów krwi):
G Andrzej Bacza
Wyjątkową Odznakę Dawcy Przeszczepu
otrzymał Grzegorz Surgieniewicz,
który został dawcą szpiku.
Podziękowania dla sponsorów i firm,
wspierających krwiodawców:
Nie można było także nie
wspomnieć o Pawle Bobrowskim, wówczas zaledwie 16-letnim chłopaku, który był pomysłodawcą akcji i sam zgłosił się
do RCKiK, a potem do Urzędu
Miejskiego z propozycją organizowania zbiórek krwi. Był to
2007 rok.
Dziś akcje odbywają się już
cyklicznie, od niedawna także
w mobilnym ambulansie. Krwiodawców przybywa, zbiórki cieszą się dużą popularnością
a krwiodawcy z HDK zamierzają właśnie rozpocząć dużą akcję
edukacyjną wśród najmłodszych, by propagować krwiodawstwo i niesienie pomocy
innym.
Podczas uroczystości wręczono legitymacje i odznaczenia
najbardziej zasłużonym krwiodawcom.
Wręczali je wspólnie: Katarzyna Młynarkiewicz, prezes
Klubu HDK w Świebodzicach,

G Termet SA - prezes Ryszard Satyła
G Tester Sp. z o.o. - prezes Sławomir Satyła
G Śnieżka-Invest Sp. z o.o. - prezes Urszula

Drabik

G Famalen Sp. z o.o. - Adam Jennings
G Tesco - dyrektor Mariusz Kaczanowski
G Intermarche - Joanna I Roman Kozak
G Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Świebodzicach - prezes Elżbieta Krzan

G Kwiaciarnia Dalia - Aleksandra

Sokołowska-Targosz

G DWGK.Pl - Dyrektor Marcin Młynarkiewicz

burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Andrzej Nowicki, kierow-

nik wałbrzyskiego oddziału
PCK.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz został poproszony o zrobienie
pierwszego wpisu w Księdze Gości Klubu HDK w Świebodzicach

Pan Grzegorz Surgieniewicz dostał chyba największe brawa podczas sobotniej gali. Należały mu
się podwójnie - jako długoletniemu krwiodawcy i dawcy szpiku dla młodej dziewczyny. Znalezienie
bliźniaka genetycznego to jak wygranie miliona na loterii

Oni wiedzą, jak
dbać o kwiaty
12

wydarzenia
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ajładniejsze okno ma
pani Regina Ciepła,
posiadaczami najpiękniejszego balkonu są
Państwo Aneta i Mirosław Staroń, zaś najbardziej zielona
i kwiatowa posesja to duma
Państwa Anety i Mirosława
Tomczaków. Jeśli chodzi o firmę, jak zwykle bezkonkurencyjny był Hades Pana Bogusława
Krzysztofowicza. Na początku
listopada poznaliśmy wyniki
konkursu na Najładniejsze okno,
balkon i posesję, dorocznego
konkursu pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Spotkanie z laureatami odbyło
się 13 listopada, w sali narad ratusza.
Konkurs odbywa się od wielu
lat i cieszy niesłabnącą popularnością. Komisja konkursowa
odwiedza wszystkie dzielnice
miasta i wyszukuje te miejsca,
w których właściciele najpiękniej zadbali o aranżację zieleni,
kwiaty, nasadzenia. Wystarczy
mały, ale pięknie ukwiecony
zakątek, by zwrócić uwagę
i zostać docenionym, nierzadko
ku sporemu zaskoczeniu właścicieli.
Tak było chociażby w przypadku Państwa Różyckich. Tak
pięknie udekorowali roślinnością swoje osiedlowe okno i teren
tuż pod nim, że natychmiast
zwrócili uwagę komisji.
- Byliśmy bardzo zaskoczeni
zaproszeniem do ratusza, ten
kwiatowy kącik to nasza pasja
od niedawna - mówiła pani
Agnieszka Różycka.
Wielu spośród laureatów to
osoby, które były już docenione
w konkursie, ale ich okna i bal-

kony czy posesje co roku wyglądają pięknie, więc trudno je
pominąć. Było także trochę debiutantów.
- Bardzo się cieszę, że dołączają nowe osoby, i że coraz
więcej mieszkańców chce wspólnie dbać o to, by nasze miasto
było piękne, pełne kwiatów, by
cieszyło oczy odwiedzających
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. Od laureatów
także popłynęły pochwały pod
adresem miasta, bo służby miejskie co roku starają się, by centralne skwery i główne ulice
były kolorowe i pełne roślinności.
Dla nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przygotowano nagrody i upominki oraz
pamiątkowe dyplomy. Jak co
roku mogliśmy liczyć na wsparcie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach.
Wraz z burmistrzem wręczyli
je nagrodzonym członkowie
komisji konkursowej: radny Rady Miejskiej Sławomir Łukawski oraz Paulina Ciszewska
z SM. W pracach komisji uczestniczyli także: Ilona Szczygielska, kierownik Wydziału PIW
oraz Irena Struczuk z ZGK
Świebodzice sp. z o.o. Przewodniczącą komisji była radna Teresa Małecka.
Wszystkim nagrodzonym
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie przypominamy osobom, które nie były
obecne na spotkaniu, o odebraniu nagród i dyplomów, które
oczekują na Państwa w Wydziale Promocji UM, ul. Świdnicka
7, pok. nr 3.
I
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Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo sympatyczna,
laureaci i wyróżnieni po części oficjalnej chętnie rozmawiali
ze sobą, dzielili się doświadczeniami, osładzając sobie to
wszystko pysznym ciastem, kawą i herbatą

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
I kategoria OKNO
G I miejsce: Regina Ciepła
G II miejsce: Agnieszka

i Zenon Różyccy

G III miejsce: Janina

Gościniak

G Wyróżnienia

Halina Marchewka
I kategoria BALKON
G I miejsce: Aneta i

Mirosław Staroń

G II miejsce: Dorota Ciołek
G III miejsce: Małgorzata

i Andrzej Flisak
G Wyróżnienie
Czesława i Władysław
Sobieszczańscy
Mirosław Olendzki
Helena Winiarczyk
I kategoria POSESJA
G I miejsce: Małgorzata

i Krzysztof Tomczak

G II miejsce: Krystyna

Dmitruk

G III miejsce: Wioletta

Burda
G Wyróżnienie

Wysoczańscy
Inicjatywa zbiorowa:
Krystyna i Jerzy Popiel
Janina i Zbigniew Popiel
Aleksandra Seredyńska
I FIRMA
G I miejsce: Zakład

Pogrzebowy HADES
- Bogusław Krzysztofowicz
G II miejsce: Komis
Samochodowy Moris Cars
- Maurycy Psiarski
G III miejsce: Ruchome
Placówki Gastronomiczne
- Anna Godyń
G Wyróżnienie
Restauracja Korona Śląska
- Elżbieta i Adam Szmida
Szpital Mikulicz - Barbara
Kosak

Najładniejsze okno I miejsce
- Pani Regina Ciepła

Najładniejszy balkon I miejsce - Państwo Aneta
i Mirosław Staroń

Najładniejsza posesja I miejsce - Państwo Małgorzata
i Krzysztof Tomczak

Najładniejsza firma I miejsce - Zakład pogrzebowy
HADES

I Nagrody dla Czytelników
Gazety Świebodzickiej,
głosujących na kuponach:
G Pani Kamila Wywrot
G Pani Arleta Olędzka

Małgorzata i Dariusz

reklama

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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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. Stanisława Andreana

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

ŚP. Rafała Lutowskiego

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Matka, Siostry i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Strojczyka

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

ŚP. Andrzeja Świecickiego

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

ŚP. Mariana Jarzębskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuczki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Pawła Cyncara

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

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

ŚP. Jana Banacha - Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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- niezła menażeria w garażu
K

omarek był marzeniem
niejednego młodego
chłopaka, MZ-tka to
już wręcz marzenia
nieosiągalne. W latach 80-tych.
poprzedniego wieku motocykle,
motorowery czy skutery były
bardzo popularne - mało kogo
stać było przecież na samochód,
stąd do dziś w wielu piwnicach
czy garażach stoją sobie takie
perełki - a pan Piotr wraz z przyjacielem je wyszukuje, kupuje,
odnawia i cieszy oko. Kolekcja
ma już około 50 sztuk.
Piotr Sosik jest mechanikiem
i wielkim fanem motoryzacji.
Szczególną miłością darzy jednoślady z okresu PRL. Motory,
motorowery i skutery z lat 5080-tych ubiegłego stulecia
wypełniają już niemal dwa pomieszczenia. A kolekcja ciągle
się powiększa, bo pan Piotr kolekcjonuje maszyny wspólnie
z przyjacielem Dimitriosem
Baltatzisem.
- Było tego produkowane
sporo w tamtych latach, chociaż
najstarszy motocykl w naszej
kolekcji to niemiecki Express
Sachs z 1941 r., prawdziwa perełka, posiada napęd silnikowy,
jak i pedały - wymienia pan
Piotr.
Sama firma jest dość ciekawa,
jak można wyczytać na stronach
pasjonatów zabytkowych moto-

cykli, Express początkowo zajmował się produkcją rowerów,
a od 1914 także motocykli.
W latach przedwojennych robił
lekkie motocykle z silnikami
Sachsa, 75 i 80 cm3. Od 1949
wznowił produkcję i zaczął budować motocykle z silnikami
Sachsa oraz Ilo, do 248 cm3
pojemności. Egzemplarz, będący w posiadaniu pana Piotra, ma
pojemność 100 cm3.
Nieźle prezentuje się grupa
jednośladów, które wyjechały
z fabryki Romet. To przede
wszystkim popularne Komary
- pan Piotr ma w zasadzie
wszystkie modele, jakie wyprodukowano, i oczywiście nieśmiertelne „motorynki”.
Ciekawostką są także pierwsze polskie motorowery: Ryś
i Żak. Były to pojazdy o prostej,
ale lekkiej konstrukcji, wykonane w całości z polskich materiałów i zaprojektowane przez polskich konstruktorów (choć ci
wzorowali się trochę na zagranicznych modelach, m. in.
NRD-owskim Simsonie). Te
motorowery powstawały we
Wrocławiu, więc to nie tylko
polskie, ale i dolnośląskie osiągnięcie myśli technicznej. W garażu Pana Piotra możemy zobaczyć oba modele.
A na ukończeniu jest renowacja innego, polskiego, oldskulo-

To „zawartość” jednego z garaży - tu królują skutery,
głównie Komary, Simsony. Na półce "przycupnęły"
motorynki

Święto postaci

Z

okazji Święta Postaci Bajkowych biblioteka dziecięca wspólnie ze Szkołą
Podstawową Nr 3 postanowiła
uczcić to święto. 5 listopada zorganizowano więc bajkowe spotkanie, w którym uczestniczyło
70 osób. Były to maluchy z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Chatka Puchatka” oraz
Publicznego Przedszkola Niezapominajka wraz ze swoimi nauczycielkami. Miłymi gośćmi
okazali się podopieczni Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de
Notre Dame z panią Dorotą
Prymą.
Spotkanie odbyło się w auli
SP 3. Na tę okazję panie bibliote-

karki przygotowały kolorową
wystawę prac plastycznych,
które przedstawiały postacie
z bajek: Krecik, Pszczółka Ma-

wego - jak się to dziś mówi
- skutera - OSA M50.
W kolekcji znajdują się także
MZ-tki (wśród nich słynne modele ze sztywnym reflektorem
i potężnymi osłonami przednimi), AVO Simson i Simsony
(obie marki to produkcja z dawnego NRD), są także czeskie
Jawy, no i polskie Junaki, jak
chociażby egzemplarz z 1964 r.
Jednym z ulubionych modeli,
prawdziwym „kąskiem”, jak
mówi sam właściciel, jest motocykl IFA BK 350, wyprodukowany w latach 50-tych poprzedniego stulecia.
- To naprawdę ciekawy motocykl, jego linia może się podobać nawet dzisiaj, ma także
wciąż aktualne rozwiązania
techniczne - mówi pan Piotr.
Jeśli chodzi o sztandarowe
polskie motocykle z okresu
PRL, w kolekcji naszych pasjonatów motoryzacji znajdziemy
zarówno WFM-ki, SHL-ki, jak
i kultowe WSK - w latach 60tych był to nawet eksportowy
hit, a w 1966 roku produkcja
sięgnęła 95 000 egzemplarzy.
Jednak na forach miłośników
motoryzacji na dwóch kółkach
można przeczytać raczej krytyczne uwagi pod adresem obu
marek. Jedynym plusem był
fakt, że motocykle te były ogólnodostępne, podczas gdy MZ-tki
czy Jawy dostępne były tylko dla
posiadaczy talonów.

Najbardziej chyba fascynujący w tym wszystkim jest fakt,
że te zabytkowe już niemal motocykle nadal kurzą się u wielu
ludzi w piwnicach czy garażach.
- Wiele z nich udało mi się
kupić bezpośrednio od właścicieli, niektóre jeszcze do niedawna jeździły. Pewną Jawę
kupiliśmy od właściciela prawie
niejeżdżoną, ma na liczniku 170
km - uśmiecha się pan Piotr.
- Można wciąż trafić na takie
perełki. Nawet, jeśli są niesprawne, sam je naprawiam, bo to mój
zawód i pasja. Te najbardziej
zniszczone poddawane są gruntownej renowacji. To ogromna
frajda, wyjechać takim Junakiem
czy IFĄ na miasto.
Ostatnio do kolekcji motocykli zaczęły dołączać samochody.
Jest już fiat 126p, fiat 125p, polonez, syrenka, mercedesy. Co
będzie dalej?
- Chyba trzeba będzie szukać
większego garażu - śmieje się
pan Piotr.

Pierwszy polski
motorower - Żak

Pan Piotr i jego ulubiona IFA BK 350. Często nią jeździ
i wzbudza słuszną zazdrość, głównie wśród panów

Kultowy Junak

ja, Koziołek Matołek, Reksio itp.
Natomiast przedstawienie przygotowała pani Agnieszka Kiryczuk wraz z uczniami z koła

Najstarszy w kolekcji Express Sachs z 1941 r.

teatralnego „Kolorowa maskarada”. Dzieci były przebrane za
różne postacie bajkowe, takie
jak: Czerwony Kapturek, Krasnal Hałabała, Pszczółka Maja,
Kot w butach, Złota rybka,
Smok Wawelski, Piotruś Pan,
Calineczka, Jaś i Małgosia, Czarownica, Aladyn, Kopciuszek.
W tle piękna, kolorowa dekoracja, odpowiednio dobrana muzyka, tańce, piosenki, doskonała
gra. Mali widzowie podziwiali
przedstawienie z zachwytem, na
ich twarzach pojawiły się radosne uśmiechy, a na koniec nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Dzieci otrzymały kolorowe
balony.
Składamy serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki

i uczniów, za kolejne wspólne
udane przedsięwzięcie. Życzy-

my im dalszych sukcesów oraz
owocnej współpracy.
Ewa Tadeuszak

Uczta z kuchni MasterChefa
wydarzenia

N

a słodko i słono, po
polsku i włosku, z pomysłem na delikatny
deser, zdrową sałatkę
i treściwe danie główne, a nade
wszystko smacznie - tak gotował
Kuba Łukaszonek, uczestnik
czwartej edycji MasterChefa,
dzięki któremu sala Miejskiego
Domu Kultury wypełniła się
w środę, 25 listopada, feerią
zapachów i smaków.
Choć sam siebie określa „amatorem w kuchni”, w jego poczynaniach przy kuchennym blacie
- specjalnie zaaranżowanym na
potrzeby wizyty w MDK - nie
było widać braku wprawy ani
pomysłowości. Wręcz przeciwnie, imponował orientacją i opanowaniem, nie tylko przepisów
i receptur, ale także kuchennych
narzędzi, które w jego rękach
pracowały niezwykle miarowo.
Nie ma się jednak czemu dziwić,

skoro Kuba obdarzony jest ponadprzeciętnym kulinarnym talentem, który potwierdzały nie
raz znakomite opinie jurorów
Przy okazji raczenia gości
pysznościami - makaronem tagliatelle z serem gorgonzola
i orzechami czy delikatnymi
goframi z wanilią, jabłkami
i cynamonem, Kuba chętnie
opowiadał o początkach swojej
przygody z kulinariami, a także,
co szczególnie ciekawiło zebranych, o kulisach jednego z najpopularniejszych programów
traktujących o gotowaniu, w którym brał niedawno udział. I tak,
serwując kolejne potrawy, Kuba
zdradził, że jest samoukiem,
pierwsze szlify kulinarne zbierał
podglądając swoją mamę i babcie, które są dla niego niedoścignionymi mistrzyniami, a udział
w programie był przygodą, dzięki której zebrał doświadczenie,

piątek, 27 XI 2015

które będzie chciał wykorzystać
w przyszłości w swojej autorskiej restauracji.
Dla wszystkich zainteresowanych spotkaniem z Kubą i skosztowaniem jego wytworów, mamy bardzo dobre wieści. Uczestnik MasterChefa przyjedzie do
Świebodzic na pokaz jeszcze
raz, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie
się w dniach 13-20 grudnia. Kuba Łukaszonek będzie gotował
w Rynku 13 grudnia, od godz.
15:00.
Spotkanie z Kubą
Łukaszonkiem było okazją
nie tylko do spróbowania
pysznych dań, ale i podpytania
o kulinarne tajniki jego
przepisów czy kulisy
programu MasterChef,
w którym brał udział

FOT. BARTEK FIJAŁKOWSKI

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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M a ł g o r z a t a Gr u d z i ń s k a
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach
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iękny jubileusz 90-lecia
urodzin obchodziła w tym
roku Pani Wiktoria Zawadzka, mieszkanka
Świebodzic od 1955 roku. Z tej
okazji do Książa - gdzie odbyła
się uroczystość jubileuszowa
- zjechała liczna rodzina opisana
przez syna Pani Wiktorii - Wojciecha Zawadzkiego w Kronice
Rodzinnej Mikulicze & Pietkiewicze. Starszym mieszkańcom
Świebodzic rodzina Zawadzkich
nie jest obca, mąż Wiktorii
- Adam Zawadzki przez wiele
lat prowadził sklep monopolowy
przy ulicy Młynarskiej, a Pani
Wiktoria wychowywała czworo
dzieci.
Decyzję, że muszę zrobić kronikę rodzinną, podjąłem w momencie, gdy sobie uświadomiłem, że prawie nic nie wiem
o swoich przodkach. Postanowiłem więc dotrzeć do starszych
członków rodziny, którzy mogli
by mi coś o nich powiedzieć.
Z czasem doszedłem jednak do

wniosku, że dobrze by było
skontaktować się z innymi krewnymi i również od nich pozyskać
rodzinne przekazy i archiwa. Zebrany materiał opracować i wydać w formie książkowej - pisze
w słowie wstępnym do Kroniki
Rodzinnej Wojciech Zawadzki.
Kronika opisuje członków
rodziny „po kądzieli”, czyli ze
strony swojej matki - Wiktorii
Zawadzkiej właśnie. Jej rodzice
Stanisław Mikulicz i Bronisława Pietkiewicz pochodzili ze
znajdującej się na Kresach,
w powiecie Wilejka, gminy Kościeniewicze. Zmarli, kiedy Wiktoria miała 8 lat.
W 1944 roku Wiktoria uciekła z transportu zmierzającego
na Sybir i po wielomiesięcznej
wędrówce wróciła w rodzinne
strony, gdzie ukrywała się do
zakończenia wojny. Do Polski
wyjechała w czerwcu 1945
roku. Po długiej wędrówce wyznaczonej takimi miejscami jak
Królewiec, Łódź, Zgierz, Jelenia Góra i Głuszyca, w 1955
roku wraz z mężem Adamem
i synem Wojciechem osiedliła
się w Świebodzicach, gdzie
urodzili się kolejno: Michał

Wiersz poświęcony Mamie, autorstwa Małgorzaty
Markowicz (z d. Zawadzka)

T

o się nazywa szczęście. Świebodziczanin jest jednym z czterech klientów
sieci sklepów Polomarket, którzy wzięli udział w urodzinowej loterii zdrapek
i wygrał nagrodę główną - Volkswagena Polo.
W październiku Polomarket świętował 18
urodziny. W zorganizowanej z tej okazji loterii wydano ponad 6 milionów zdrapek,
a w grze o samochód zarejestrowanych

(1955), Maria (1957), Małgorzata (1962).
Dzieci państwa Zawadzkich
otrzymały solidne wykształcenie
i szacunek dla wiedzy, które
przekazały kolejnym pokoleniom. Wojciech i Michał są
absolwentami Politechniki Wrocławskiej, Maria Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a Małgorzata Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak pisze w kronice rodzinnej Wojciech Zawadzki:
w pokoleniu naszych dziadków
mało kto w ogóle chodził do
szkoły, a wielu, zwłaszcza kobiety były analfabetami. W pokoleniu naszych rodziców normą było zaliczenie szkoły podstawowej, czasami zawodowej.
W pokoleniu moich kuzynów
większość ma już maturę. Natomiast trudno nam sobie wyobrazić, że by nasze dzieci, czy wnuki nie ukończyły studiów i większość z nich to robi zdobywając
wykształcenie w prestiżowych
zawodach: lekarz, ksiądz, architekt, prawnik, nauczyciel.
Wiktoria Zawadzka doczekała
się dziewięciorga wnucząt, wśród
nich troje to szachowi mistrzowie Polski i międzynarodowi:
dzieci Wojciecha - Jolanta,
Stanisław i Magdalena, a także
żona Stanisława Beata. Córka
Małgorzaty - Dominika Markowicz jest zawodniczką Piasta
Gliwice w szermierce. Rodzina
Zawadzkich oczekuje kolejnego
potomka, prawnuka Wiktorii
Zawadzkiej, który być może jak
utytułowani rodzice będzie kontynuował szachową tradycję.
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Spotkanie w Książu było okazją nie tylko do świętowania
pięknego jubileuszu nestorki
rodu, ale również do spotkania,
a nawet poznania się wielu
członków rodziny. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w Kaplicy Zamkowej
przez ks. Arkadiusza KorwinaGronkowskiego (wnuka siostry
Jubilatki), który wygłosił okolicznościowe kazanie. Były życzenia, wspomnienia, tort, a nawet wiersze dla Jubilatki napisane przez najbliższych. Sama Jubilatka zaprezentowała wiersz
o Józefie Piłsudskim.
Po uroczystym obiedzie odbyła się prezentacja Kroniki Rodzinnej, której autorem jest najstarszy syn Pani Wiktorii Zawadzkiej - Wojciech. O pomyśle
napisania kroniki rodzinnej powiedział: Uważam, że należy
ważne wydarzenia w życiu rodziny ocalić od zapomnienia.
Chciałbym, by moje dzieci znały
historię rodu, wiedziały coś
o swoich przodkach. Żeby nie
obudziły się w pewnym momencie i stwierdziły, że nie ma nikogo, kto by im tę historię opowiedział.
Najprostszą metodą, aby kronika powstała było spisanie
przekazów rodzinnych oraz odnajdywanie i opisywanie zdjęć.
Nieocenioną pomocą przy tworzeniu kronik rodzinnych są żyjący przedstawiciele najstarszego pokolenia, rozmowy z nimi,
opisywanie posiadanych fotografii, identyfikacja poszczególnych członków rodziny. Woj-

Wiktoria Zawadzka w otoczeniu rodziny, w dniu jubileuszu,
na dziedzińcu zamku Książ, z prawej Wojciech Zawadzki
(syn), autor Kroniki Rodzinnej, obok Małgorzata
Markowicz (z d. Zawadzka - córka), z tyłu Michał Zawadzki
(syn), z lewej Jolanta Zawadzka (wnuczka)

zostało ponad 700 tys. zgłoszeń. Dodatkowo
klienci odwiedzający sklepy sieci mogli skorzystać z kilkuset atrakcyjnych promocji.
Nagrodami głównymi w loterii były 4
samochody Volkswagen Polo. Jednym
z wylosowanych zwycięzców jest mieszkaniec Świebodzic, któremu 13 listopada
Polomarket uroczyście przekazał kluczyki
do auta.

Oprócz czterech VW Polo klienci Polomarketu wygrali: 257 markowych torebek
damskich, 85 portfeli,86 pendrivów, prawie
100 tabletów i smartfonów oraz 21 laptopów,
a do tego tysiące wafelków, a także setki
bonów na zakupy.
Serdecznie gratulujemy!
I

Wiktoria Zawadzka z wnukiem swojej siostry księdzem
Arkadiuszem Korwinem-Gronkowskim
ciech Zawadzki jest nie tylko
kronikarzem swojej rodziny, ale
również rodziny żony Kronika
Rodzinna Antoniego i Michaliny Kolesińskich, a także historii AZS-u Politechniki Wrocławskiej i innych publikacji
książkowych. Może ta historia

będzie zainspiruje naszych czytelników do tworzenia własnych
kronik rodzinnych. A Pani Wiktorii Zawadzkiej składamy serdeczne życzenia urodzinowe
z okazji pięknego Jubileuszu.

Wiktoria Zawadzka z tortem jubileuszowym

I

Drugi kalendarz artystów
wydarzenia
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O

siemnastu świebodziczan, których pasją jest
sztuka, wystawiło swoje prace, tworzone najróżniejszymi technikami plastycznymi, podczas drugiej już
w naszym mieście wystawy
artystów Świebodzic, połączonej z prezentacją nowego wydawnictwa - Kalendarza Artystów Świebodzic 2016.
Wydarzenie, zorganizowane
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Świebodzic, odbyło
się w czwartek 19 listopada
w Miejskim Domu Kultury.
W kameralnej atmosferze sali
MDK spotkały się osoby, dla
których sztuka jest życiową pasją oraz liczne grono zainteresowanych wystawą. W wystawie
uczestniczyli także Zastępca
Burmistrza Świebodzic Krys-

tian Wołoszyn oraz poseł na
Sejm RP Ireneusz Zyska.
Kulminacyjnym momentem
spotkania było zaprezentowanie
nowego wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Tegoroczny kalendarz, po

Zabukuj
Sylwestra
w MDK!
Drodzy Państwo, kurczy się ilość wolnych miejsc
na tegoroczną, wystrzałową Zabawę Sylwestrową
w Miejskim Domu Kultury.
Czeka nas wiele atrakcji, oprócz wspaniałego menu
przygotowanego przez Restaurację Korona Śląska,
także taneczne popisy w wykonaniu mistrza tańca
Tomasza Jaszewskiego i wiele innych
niespodzianek.
Rezerwacja biletów pod nr telefonu:
74 666 95 70 lub 792 199 200.

ubiegłorocznej wersji, to już
druga edycja zbioru prac świebodzickich artystów-amatorów.
Na kartach kalendarza zgromadzono dwanaście reprodukcji
obrazów spod ręki mieszkańców
Świebodzic.
Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Gminy Świebodzice.
Tomasz Merchut

piątek, 27 XI 2014
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Szczególna troska
18

zdrowie
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Hospicja i Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w powiecie świdnickim - gdzie i jak szukać pomocy?

N

a terenie naszego powiatu są dwa ośrodki,
przeznaczone do opieki nad długotrwale
i terminalnie chorymi. Przedstawiamy dziś naszym Czytelnikom ofertę obu placówek wraz
z informacją, jakie kroki należy
podjąć, by uzyskać w nich pomoc.
G NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
- Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca
Pio ul. Przyjaźni 2, Świdnica.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym
o profilu ogólnym dla pacjentów
dorosłych. Celem Zakładu jest
objęcie całodobową opieką osób
niewymagających hospitalizacji,
po przebytej ostrej fazie leczenia
szpitalnego, z ukończonym
okresem diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak
ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz
brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku
domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
NZOZ Stacja Opieki Caritas
Diecezji Świdnickiej - Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki
Leczniczej Ojca Pio jest nowopowstałym przedsiębiorstwem
o wysokich standardach. Pokoje
są dwuosobowe wyposażone
w łóżka elektrycznie regulowane, szafki przyłóżkowe, stoliki
i krzesła, gniazda dostępu do
sygnału cyfrowej telewizji na-

ziemnej DVB-T wraz z telewizorem, w wybranych miejscach
dostęp do internetu przewodowego. Do dyspozycji pacjentów
i ich rodzin jest sala dziennego
pobytu ze sprzętem audiowizualnym, a dla spełnienia duchowych potrzeb Kaplica im. Ojca
Pio, gdzie codziennie o godz.
10:30 odprawiana jest Msza św.
Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Cały budynek wyposażony jest wentylację
i klimatyzację.
Nasza placówka oferuje nowoczesność, wysoki standard,
profesjonalizm, jak również domową atmosferę - mówi ksiądz
Jan Gargasewicz, dyrektor NZ
OZ Caritas. - W naszym ZOL
pacjenci aktywizowani są w różnoraki sposób; w ostatnim czasie
pacjenci mieli możliwość obejrzenia przedstawienia dzięki
młodzieży z Wałbrzycha, zostali
zaangażowani między innymi
w tworzenie bukietów z kwiatów i ziół w dniu Matki Boskiej
Zielnej, biorą udział w zajęciach
manualnych i muzycznych, organizowane są różnego rodzaju
wyjścia grupowe z personelem
medycznym.
Przyjęcie do ZOL odbywa się
na podstawie wniosku który
powinien zawierać
1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO.
2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
3. Skierowanie do ZOL/ZPO.
4. Ocena świadczeniobiorcy
wg skali Barthel.

5. Oświadczenie woli.
6. Aktualna decyzja o świadczeniu emerytalno-rentowym,
rencie socjalnej, zasiłku stałym
(ksero)*.
7. Aktualne badania lekarskie:
- badanie ogólne moczu,
- morfologia,
- elektrolity,
- kreatynina,
- poziom cukru,
- CRP,
- ostatni wypis szpitalny.
8. Kserokopia dowodu osobistego.
Ogólna liczba miejsc to 31
łóżek w Zakładzie opiekuńczoleczniczym i 9 w Hospicjum.
- Obecnie dysponujemy jeszcze siedmioma wolnymi miejscami. Gorąco zachęcamy do

składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numer telefonu 74 852 00 69
- mówi Aneta Bohonos, pracownik placówki.
G NZOZ Szpital Mikulicz,
ul. M. Skłodowski-Curie 3-7,
Świebodzice.
W placówce od 2008 roku
działa hispicjum stacjonarne, do
dyspozycji pacjentów jest również zakład opiekuńczo-lecznicy.
Świadczenia w zakresie opieki hospicyjnej to wszechstronna
i całościowa opieka nad chorymi
oraz leczenie objawowe pacjentów z chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu
przyczynowemu, postępującymi
i ograniczającymi życie. Opieka

Hospicjum Św. Ojca Pio działa od roku

ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych,
duchowych i socjalnych.
Warunkiem realizacji świadczenia jest:
- przedstawienie skierowania
wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego;
- wskazanie medyczne,
w szczególności choroba pacjenta, która nie rokuje nadziei na
wyleczenie.
Ostateczną decyzję o objęciu
pacjenta opieką paliatywną podejmuje lekarz oddziału hospicjum stacjonarnego.
Szpital „MIKULICZ” Sp. z o. o.
posiada w hospicjum 8 łóżek dla
osób dorosłych, z czego na 5
łóżek podpisany kontrakt finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W hospicjum udzielane świadczenia są bezpłatne i obejmują
m. in.:
G świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów;
G leczenie farmakologiczne;
G leczenie innych objawów
chorobowych;
G zapobieganie powikłaniom;
G badanie zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum
stacjonarnym.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy następujące usługi:
- opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

- leczenie farmakologiczne,
- niezbędne badania diagnostyczne,
- ustalenie i stosowanie diety,
- zapobieganie powikłaniom
wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
- zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
-przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekunów) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
- Mamy 40 łóżek w ZOL-u,
w kolejce oczekujących na przyjęcie w ramach refundacji NFZ
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest obecnie ponad 50
osób - mówi Barbara Kosak,
dyrektor szpitala. - W ramach
pobytu komercyjnego cena za
dobę wynosi 95 zł. Pacjenci
komercyjni przyjmowani są na
bieżąco, jeżeli tylko zwolni się
miejsce w oddziale.
Zapisy do kolejki oczekujących na pobyt w ZOL, zarówno
pacjentów komercyjnych jak
i refundowanych przez NFZ,
odbywają się bezpośrednio
w oddziale poprzez złożenie podania i odpowiedniej dokumentacji. Powyższą dokumentację,
dotyczącą stanu pacjenta, którą
wypełnia pacjent lub rodzina,
pielęgniarka i lekarz, można
odebrać osobiście w recepcji
naszego szpitala lub na stronie
internetowej www.emc-sa.pl.
I

Muay Thai Open Poland
sport
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D

wanaście walk w karcie głównej i trzy przedwalki. Tysiące wyprowadzonych ciosów,
słynne już latające łokcie i szybujące kolana, hektolitry potu
i niezmierzona ilość emocji na
trybunach - takim bilansem można podsumować zorganizowaną
w Świebodzicach - w niedzielę
22 listopada - galę Muay Thai
Open Poland.
Gala zorganizowana przez
Stowarzyszenie Bona Fide, KO
GYM Świebodzice, Mariusza
Cieślińskiego oraz OSiR Świebodzice sp. z o. o. ściągnęła do
hali sportowo-widowiskowej
liczną widownię. Sportowe
wydarzenie tej rangi przyciągnęło na trybuny obiektu nie
tylko miłośników sportów uderzanych, ale także całe rodziny,
które skorzystały z darmowego
wstępu. Duża frekwencja możliwa była dzięki dotacji ze strony
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Pojedynkom na ringu

przyglądali się burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca
burmistrza Krystian Wołoszyn,
a także Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans
i radni Marek Jakubina, Jarosław Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak i Sławomir Łukawski.
- Celem, który postawiliśmy
sobie jako organizatorzy, jest
propagowanie sportu wśród młodzieży - mówi Maciej Więcek,
jeden z organizatorów gali oraz
konferansjer, dbający o atmosferę zawodów i zagrzewający do
walki zawodników. - Zależy nam,
aby walczyć z pokoleniem schylonych głów. Chcemy walczyć
ze współczesnymi patologiami
jakimi jest na pewno fonoholizm
i siecioholizm, a więc negatywnymi zjawiskami, które coraz
częściej dotyczą dzieci i młodzieży, a śmiem twierdzić że
również nas samych, dorosłych.
Wierzymy, że nasze działania
przyczynią się do zachęcenia
młodzieży, ale również i dorosłych do aktywności fizycznej.
Gala muay thai to nie koniec
przedsięwzięć sportowych realizowanych przez Stowarzyszenie
Bona Fide we współpracy
z OSiR Świebodzice sp. z o. o.
Już 5 grudnia odbędą się kolejne
zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc.
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Oficjalne wyniki - Karta Walk

Zawodnicy nie odpuszczali - kolana szybowały wysoko

I 1 (kategoria) 86 kg: Krystian Chramęga (Ślęza Wrocław)
- Łukasz Baran (Szkoła Walki Drwala Świdnica)
- wygrał Krystian Chramęga 2:1
I 2 - 63,5 kg: Dawid Korab (KO Gym) - Kuba Mateusiak
(Ślęza Wrocław) - wygrał Kuba Mateusiak 0:3
I 3 - 57kg: Karol Wójcik - Jakub Szydełko (walka bokserska
3 rundy po 2 minuty) - nie punktowana
I 4 - 75 kg: Michał Leśniak - Machnicki Jr (3 rundy 3 minuty)
- sparing bokserski
I 5 - 73 kg: Paweł Kędzia (Ślęza Wrocław) - Marcel Marecki
(KO Gym) - wygrał Marcel Marecki 0:3
I 6 - 86kg: Eric Hoffman (Ringside Gym Berlin) - Marcin
Machnicki (KO GYM) (3 rundy po 2 minuty) - wygrał Eric
Hoffman 3:0
I 7 - 39kg: Wiktor Galimski - Kacper Szydlik
(3 rundy po 90 sekund) - wygrał na punkty Kacper Szydlik
I 8 - +91 kg: Grzegorz Ciosek - Adam Gajewski
(3 rundy po 3 minuty) - wygrał na punkty Grzegorz Ciosek 3:0
I 9 - +91 kg: Aleksander Pastushka (Ringside Gym Berlin)
- Łukasz Stec (KO Gym) (3 rundy po 2 minuty) remis
I 10 - 81 kg: Andrzej Tracz (KO Gym) - Pavel Trofimov
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) -wygrał Pavel Trofimov 3:0
I 11 - 71 kg: Artur Gałecki (KO Gym) - Dmitry Gulevich
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) - wygrał Artur Gałecki 3:0
I 12 - 65 kg: Bartosz Batra (KO Gym) - Vladislav Kashley
(Best Gym) (3 rundy po 3 minuty) - wygrał Bartosz Batra 3:0

Bartosz Batra - zwycięzca w kategorii 65 kg

Kask na miejscu, rękawice zawiązane - można walczyć

Galę otworzył burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Organizatorzy składają podziękowania
sędziom:
G Steffen Ramlow - sędziowanie i punktowanie
G Jörg Krause - sędziowanie i punktowanie
G Christian Kunitz - punktowanie
G Antje Kühne - punktowanie
G Wiesław Groszkowski
Oraz wszystkim, którzy wsparli galę:

G Centrum Pucharowe w Świebodzicach Tomasz Meges
G Restauracja Stary Młyn w Świdnicy
G SanSwiss RONAL GROUP
G DRAGON
G Pizzeria Gregor Świebodzice
G Pensjonat Sportowy Świebodzice Remik Sanecki i Adriana

Sanecka
Informacje przygotował:
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
FOT: WYDZIAŁ PROMOCJI, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ; OSIR ŚWIEBODZICE SP. Z O. O.

„Oszczędzamy energię”
- znamy laureatów
20

R

ozstrzygnięty został
miejski konkurs na folder ekologiczny pn.:
„Oszczędzamy energię”, zorganizowany przez
Przedszkole nr 3 w ramach realizacji programu „Chociaż mamy
mało lat, z ekologią jesteśmy za
pan brat”.
Tematyka konkursu obejmowała inspirowanie do czynnego
uczestnictwa w dbaniu o środowisko przyrodnicze w najbliższym otoczeniu oraz budzenie
odpowiedzialności za jego stan.
Uczestnicy konkursu, zgodnie
z regulaminem, udokumentowali swoje działania, przedstawiające oszczędzanie energii, wyko-

nując folder. Prace oceniane były
na podstawie walorów edukacyjnych i estetycznych. Ważne było
również zaangażowanie dzieci
oraz opiekunów.
Jury w składzie:
Beata Gil - dyrektor przedszkola, Małgorzata Oczkowska - nauczyciel, Justyna Piskorska - nauczyciel przyznało
nagrody dla:
G Dominika Partyki z rodzicami z Publicznego Przedszkola
Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach za zdobycie I miejsca
G Oddziału Przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Janusza Korczaka
w Świebodzicach za II miejsce

G Kamila Kwiecińskiego
z rodzicami z Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka
w Świebodzicach za zdobycie
III miejsca.
Poza otrzymaniem nagród
rzeczowych dodatkową nagrodą
jest fakt, że foldery powyższych
dzieci zostaną powielone i rozpropagowane wśród mieszkańców Świebodzic, zmierzając do
popularyzacji działań proekologicznych w środowisku lokalnym.
Jury za wzięcie udziału i postawę godną naśladowania postanowiło przyznać nagrody i dyplomy również pozostałym
uczestnikom konkursu:

Przedszkolaki z „Niezapominajki”
wiedzą, jak bezpiecznie
poruszać się po drodze

tym było m. in. spotkanie
z policjantami, które odbyło
O
się 10 listopada. Pogadanka

została zorganizowana dzięki
uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Plansze o bezpieczeństwie, które
dzieci miały okazję obejrzeć,
doskonale zobrazowały im przykładowe sytuacje z dnia codziennego. Dzieci, z niewielką pomocą panów policjantów, opowiedziały czego trzeba używać, aby
być widocznym na drodze,
w jakich miejscach można przechodzić przez ulicę, czy też którą
stroną jezdni należy się poruszać
w przypadku braku chodnika.
Dodatkowo utrwaliły sobie znajomość numerów alarmowych
i przypomniały sobie jak należy
zachować się wobec obcych
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ekologia i bezpieczeństwo
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osób. Przedszkolaki kilkukrotnie
przećwiczyły również „pozycję
żółwia”, która chroni przed atakiem nieznanych zwierząt.

Atrakcją była możliwość wejścia do radiowozu. Wdzięczność
za spotkanie dzieci wyraziły
wręczając podziękowanie.

G Tymoteuszowi Gajewskiemu z rodzicami z Publicznego
Przedszkola Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach
G grupie „Biedronek” z Publicznego Przedszkola Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Świebodzicach
G Oddziałowi Przedszkolnemu Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach.
Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się niełatwego zadania.

Justyna Piskorska

Olimpiada w Ekolandii
dniu 17 listopada 2015 r.
w Przedszkolu nr 3 odW
była się „Olimpiada w Ekolan-

dii”. Olimpiada została zorganizowana przez placówkę w ramach programu ekologicznego
„Chociaż mało mamy lat - z ekologią jesteśmy za pan brat”.
Do współzawodnictwa stawiły się „Stokrotki” z Publicznego Przedszkola nr 2 , oddziały klas zerowych Zespołu Szkół
Integracyjnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nasze
starszaki z grup Jagódki i Biedronki.
Gośćmi turnieju były: Pani
Emilia Heinz - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Pani Monika Kak
- Inspektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, które
wraz z Panią Dyrektor Beata
Gil były członkami Jury.
Dzieci wykonując różnego
rodzaju zadania mogły wyka-

zać się wiedzą z zakresu znajomości przyrody, ekologi, ochrony środowiska oraz wziąć
udział w konkurencjach sprawnościowych. Dzieci z widowni,
oprócz oglądania zmagań drużyn, uczestniczyły w zabawach
ruchowych przy piosenkach

o tematyce przyrodniczo- ekologicznej Całej imprezie towarzyszyła miła i życzliwa atmosfera. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody. Każde
dziecko wyszło z Olimpiady ze
smakowitym jabłkiem.

New York, New York...
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jednym ze swoich
najpopularniejszych
standardów Frank
Sinatra śpiewał:
„chcę się budzić w mieście,
które nigdy nie zasypia [...] Te
włóczęgowskie buty czekają, by
wyruszyć przez samo serce tego
Nowego Jorku”. W piątek, 13
listopada, Nowy Jork zagościł
w Miejskim Domu Kultury, za
sprawą wernisażu fotografii
Kariny Giętkowskiej.

kultura

Uchodzi za światową stolicę
biznesu, mody i technologii.
Doczekał się piosenki, która
weszła do kanonu muzyki rozrywkowej, a jego ulice posłużyły
za naturalną scenografię do dziesiątek, jeśli nie setek, albo i tysięcy filmów. Zamieszkujący go
ludzie porozumiewają się na co
dzień w ponad 800 językach,
a obrazy Manhatanu, Statui
Wolności czy charakterystycznych żółtych taksówek kojarzą

mieszkańcy wszystkich szerokości geograficznych. Dzięki
pasji związanej ze Świebodzicami fotografki Kariny Giętkowskiej, te wszystkie niuanse dostępne są na wyciągnięcie ręki
w sali kominkowej MDK.
Wystawa jest efektem sześciotygodniowego pobytu pani
Kariny w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez pryzmat soczewki aparatu mogła dokumentować codzienność mieszkańców jednego z najbardziej fascynujących miast świata. Nasycone barwą i światłem, fotografie pokazują nie tylko reprezentacyjne miejsca metropolii, ale
także penetrują zakamarki, których nie sposób dostrzec w środkach masowego przekazu.
Ogrom staje się tu kameralny,
pośmiech zamiera w bezruchu
stwarzając pole do kontemplacji
przemijania, a tłum zyskuje twarze poszczególnych przechodniów.
I
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Starty kontrolne KS Rekin
22

W

sobotę 14 listopada
2015 roku KS Rekin Świebodzice
gościł na zawodach
o Puchar Lks Jedność 32 Przyszowice w Paniówkach k/Gliwic. Zawody rozgrywane były
na bardzo wysokim poziomie
i stanowiły doskonały sprawdzian dla naszych zawodników
przed zbliżającymi się milowymi krokami zimowymi Mistrzostwami DOZP w Nowej
Rudzie. W zawodach wzięło
udział 411 zawodników z 31
klubów zrzeszających pływaków z niemal całej południowej
Polski. W skład naszej drużyny

wchodzili: rocznik 2006 - Kamila Świdnicka, Filip Glejzer,
rocznik 2005 - Emilia Cajzer,
Antoni Tokarski, rocznik 2004
- Julia Chryplewicz, Maria
Kutyło, Gracjan Giezek, rocznik 2003 - Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski, Maciej
Jachym, Filip Woliński, rocznik 2002 - Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Oliwia
Lewicka, Alicja Maziar, Hanna Zawadzka, Andrzej Damsz,
Miłosz Knihnicki, Stanisław
Tokarski, rocznik 2001 - Jakub
Suława, Wojciech Surowiecki,
rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Sebastian Słomiński. Był

Juniorzy starsi
rozegranym w sobotę 21
listopada 2015 r. meczu
W
XV kolejki spotkań o mistrzo-

stwo Ligi Okręgowej Juniorów
Starszych zespół MKS Victorii
Świebodzice przegrał w meczu
wyjazdowym z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych 1:4 (1:1).
Bramkę dla naszego zespołu
zdobył Adam Struski. W zakończonej rundzie jesiennej sezonu
2015/2016 nasz zespół odniósł
14 zwycięstw i poniósł 1 porażkę, zgromadził na swoim koncie
42 pkt. i legitymuje się stosunkiem bramek 81:21 (+60).
Podopieczni trenera Przemysława Satyły zostali mistrzami
jesieni 2015 z przewagą 7 pkt.
nad drugim w tabeli Górnikiem
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Nowe Miasto Wałbrzych. Gratulacje dla zawodników oraz trenera za wspaniałą postawę na przestrzeni całej rundy jesiennej. Już
w niedzielę 29.11.2015 r. o godz.
11:00 zostanie rozegrany awansem mecz XVI kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych pomiędzy
Polonią Ząbkowice Śląskie
a MKS Victorią Świebodzice.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Siodlarz, Dobrowolski A., Olszówka, Jarosz, Melańczuk, Borowiec, Uglis, Nowowiejski, Powrózek.
Na zmiany wchodzili: Winiarski, Korga P., Migoń K.
I

to bardzo pracowity dzień dla
naszych zawodników, którzy
mieli nawet po siedem startów.
Zawody w Paniówkach rozgrywają się po raz drugi, a już
organizatorzy mogą pochwalić
się doskonałą organizacją.
Zawody przebiegały sprawnie
i szybko, a doskonała atmosfera
pozwalała zapomnieć o trudach
całodziennych zmagań.
Rywalizacje rozpoczęto od 50
m stylem dowolnym. Jak zawsze
konkurencje w stylu dowolnym
gromadzą najwięcej startujących. Nasi zawodnicy startujący
w tej rywalizacji zapoczątkowali
dobrą passę Rekinów poprawia-

Mastersi

jąc swoje życiówki i zdobywając
7 medali - 4 złota , 2 srebra i 1
brąz. Na 100 metrowym dystansie stylem grzbietowym, mieliśmy trochę mniejszą reprezentację, jednak emocje związane
z rywalizacja były równie duże.
Zdobyliśmy w tej konkurencji
3 medale - 1 złoto i 2 srebra.
Kolejna 50 metrowa konkurencja, to klasyk czyli „żabka”.
Nasze żabki spisały się rewelacyjnie, choć wywalczyli tylko
3 medale - 2 srebra i 1 brąz, to
pięknie popoprawiali życiówki.
Kolejna konkurencja to niezwykle pokazowy motyl. Styl efektowny i trudny. Na 100 metrowym dystansie nasi zawodnicy
zdobyli 1 złoto i 1 srebro. Ostatnia konkurencja przed przerwą
200 m stylem dowolnym przyniosła 4 medale - 1 złoto, 2 srebra i 1 brąz. Po przerwie obiadowej pływacy rywalizowali jeszcze w 5 konkurencjach indywidualnych : 100 metrów stylem
dowolnym, klasycznym i zmiennym oraz 50 metrów stylem
grzbietowym i motylkowym.
W drugim bloku zmagań zawodnicy KS Rekin wypływali 17
medali - 5 złotych, 7 srebrnych
i 5 brązowych. W sumie podczas
sobotnich zawodów w Paniówkach zawodnicy KS Rekin Świebodzice zdobyli 36 medali - 12
złotych, 16 srebrnych i 8 brązowych. Nasi medaliści to:
Kamila Świdnicka - 1 brąz,
Filip Glejzer - 1 złoto, 1srebro i 1
brąz, Emilia Cajzer - 1 srebro,
Aleksandra Obajtek - 3 złota i 3

rupa Masters KS Rekin Świebodzice w dniach 13-15
listopada 2015 wystartowała w Mistrzostwach Polski
G
w Pływaniu Masters w Gliwicach. Zawody zgromadziły

557 zawodników z 99 klubów z całej Polski. Do zawodów
przystąpili najlepsi mastersi kraju. KS Rekin reprezentowali: Veronica Campbell-Żemier, Agnieszka Gajdowska, Karolina Jahnz, Ewelina Karska, Paulina Madeja,
Jacek Hankus, Alfred Żemier, Filip Żemier i Karol
Żemier.
W trakcie trzy dniowych zawodów w Gliwicach odbyło
się 21 konkurencji, w których mogli startować zarówno
mężczyźni jak i kobiety. Od dystansów sprinterskich 50
metrowych po długodystansowe jak 1500 metrów stylem
dowolnym. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie
- ustanowiono 74 nowe Rekordy Polski w różnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Zawodnicy KS Rekin
Świebodzice skoncentrowali się głównie na dystansach
sprinterskich. Karol Żemier, do którego należą dwa
Rekordy Polski na dystansach 50 i 200 metrów w stylu
dowolnym w kat. 25-29 lat ustanowione w 2009 roku,
każdy swój start uwieńczył medalem. Sztafeta 4x50m
dowolnym mieszana w składzie: Jacek Hankus, Paulina
Madeja, Karolina Jahnz i Filip Żemier. Nasi zawodnicy
wywalczyli w sumie 22 medale - 6 złotych, 9 srebrnych i 7
brązowych. Medaliści: Veronica Campbell-Żemier - 1 złoto, 1 srebro, 2 brązy, Agnieszka Gajdowska - 3 srebra, 1
brąz, Alfred Żemier - 1 srebro, 1 brąz,Karol Żemier - 3
złota, 3 srebra, 2 brązy; sztafety : Jacek Hankus, Paulina
Madeja, Karolina Jahnz i Filip Żemier - 2 złota ( 4x50dw
i 4×50 zm mieszane),Jacek Hankus, Alfred Żemier, Filip
Żemier i Karol Żemier - 1 srebro i 1 brąz ( 4×50 dw i 4×50
zm mężczyzn). Gratulujemy naszym Mastersom i życzymy dalszych sukcesów.

srebra, Paweł Hyckowski - 4 srebra i 1 brąz, Maciej Jachym
- 1 srebro, Filip Woliński - 2 srebra, Zuzanna Grylewicz - 1 brąz,
Alicja Maziar - 1 brąz, Hanna
Zawadzka - 4 złota, Miłosz
Knihnicki - 2 złota, 1 srebro i 1
brąz, Stanisław Tokarski - 1 srebro i 1 brąz, Martyna Borczyk
- 1 złoto i 2 srebra, Sebastian
Słomiński - 1 srebro i 1 brąz.
Na zakończenie zawodów
rozegrano biegi sztafetowe 8 x
50 m stylem dowolnym. Trener
wystawił dwa składy sztafetowe.
Jeden regulaminowy: Hanna Zawadzka, Kamila Świdnicka, Paweł Hyckowski, Filip Glejzer,
Miłosz Knihnicki, Emilia Cajzer, Maria Kutyło i Sebastian
Słomiński, który z czasem
4:13,49 znalazł sie na piątym
miejscu. Drugi skład startujący
poza konkursem (PK): Aleksandra Obajtek, Alicja Maziar,
Filip Woliński, Zuzanna Grylewicz, Andrzej Damsz, Stanisław
Tokarski, Jakub Suława, Wojciech Surowiecki uzyskał czas
4:02,97. Starty obu naszych drużyn dały dopingującym im
współzawodnikom i rodzicom
potężną dawkę adrenaliny.
Emocje związane ze startami,
pomimo późnej godziny dały
trenerom i rodzicom niesamowitą energię potrzebną na bezpieczny powrót do domu.
Wręczono nagrody dla najlepszych 8 zawodników w każdej
kategorii wiekowej za 4 starty.
Nagrody otrzymali: Kamila Świdnicka, Emilia Cajzer, Aleksandra

Obajtek, Hanna Zawadzka, Filip
Glejzer, Paweł Hyckowski, Filip
Woliński, Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki i Stanislaw Tokarski. Podczas tych zawodów
nasi pływacy ustanowili nie tylko nowe życiówki, padło również wiele Rekordów Klubu:
Sebastian Słomiński, 15 lat
100 styl motylkowy, 1:04,62
100 styl zmienny, 1:05,78
100 styl grzbietowy, 1:04,69
200 styl dowolny, 2:08,42
Martyna Borczyk, 15 lat
100 styl grzbietowy, 1:11,74
Miłosz Knihnicki, 13 lat
100 styl dowolny, 59,97
100 styl zmienny, 1:10,55
50 styl dowolny, 27,25
Hanna Zawadzka, 13 lat
200 m stylem dowolnym,
2:21,13
Aleksandra Obajtek, 12 lat
200 styl dowolny, 2:22,71
100 styl klasyczny, 1:21,08
50 styl klasyczny, 36,22
50 styl dowolny, 29,95
100 styl dowolny, 1:05,28
Paweł Hyckowski, 12 lat
200 dowolny, 2:19,67
100 grzbietowy, 1:11,92
50 grzbietowy, 33,23
Julia Chryplewicz, 11 lat
50 m stylem grzbietowym,
38,83
Gratulujemy zawodnikom
i ich trenerom doskonałych startów. Trzymamy kciuki za kolejne. Rodzicom dziękujemy za
wsparcie w organizacji wyjazdu
i za wspaniały doping.

Seniorzy ze zwycięstwem

rozegranym w niedzielę 22
listopada 2015 r. meczu XV
W
kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi

Okręgowej Seniorów zespół MKS
Victorii Świebodzice pokonał na
własnym stadionie drużynę LKS
Zryw Gola Świdnicka 2:0 (0:0).
Bramki dla naszego zespołu zdobył Marcin Traczykowski w 60
min. oraz w 78 min. spotkania.
Tym spotkaniem nasz zespół zakończył rundę jesienną sezonu
2015/2016. Podopieczni Macieja
Jaworskiego po rundzie jesiennej
zajmują II miejsce w tabeli tej
klasy rozgrywkowej z dorobkiem
37 pkt. i stosunkiem bramek33:3.
Już w sobotę 28.11.2015 r. o go-

I

dzinie 11:00 nasz zespół podejmie
na własnym stadionie w XVI kolejce drużynę Nysy Kłodzko.
Godnym odnotowania jest fakt,
iż w meczu ze Zrywem w zespole
seniorów zadebiutował Dorian
Laskowski, który na dzień 22 listopada 2015 r. ma 16 lat, jeden
miesiąc i jeden dzień. Życzymy
Dorianowi samych sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Traczykowski,
Jędrasiewicz, Rosicki, Borek,
Gawlik, Błażyński, Błaszczak,
Borgoń, Juszczyk, Zyl.
Na zmiany wchodzili: Struski,
Satyła P., Laskowski.

Plan przygotowań do rundy wiosennej
Prezentujemy Państwu plan sparingów zespołu seniorów MKS
Victorii Świebodzice przed rundą wiosenną sezonu 2015/2016.
Podopieczni trenera Macieja Jaworskiego rozegrają w okresie
przygotowawczym dziewięć gier kontrolnych i wystąpią w jednym
turnieju halowym. Poniżej prezentujemy Państwu plan tych
przygotowań.
16.01.2016 r.
- sobota
- Turniej halowy w Świebodzicach
24.01.2016 r.
- niedziela - MKP Wratislavia Wrocław - wyjazd
30.01.2016 r.
- sobota
- Lotnik Jeżów Sudecki - dom
7.02.2016 r.
- niedziela - Flota Świnoujście - obóz
9.02.2016 r.
- wtorek
- Fala Międzyzdroje - obóz
12.02.2016 r.
- piątek
- Iskra Golczewo - obóz
20.02.2016 r.
- sobota
- Bielawianka Bielawa - wyjazd
27.02.2016 r.
- sobota
- Górnik Wałbrzych - wyjazd
5.03.2016 r.
- sobota
- MKS Szczawno Zdrój - wyjazd
12.03.2016 r.
- sobota
- Olimpia Kamienna Góra - dom
Początek rundy wiosennej sezonu 2015/2016 został zaplanowany na
weekend 19/20.03.2016 r. Podopieczni trenera Macieja Jaworskiego
zagrają w tym terminie w Bystrzycy Kłodzkiej z miejscową Polonią.
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ogłoszenia>komunikaty>praca
Burmistrz Miasta Świebodzice

Krótka
Strzegomska

Nazwa nieruchomośc

Nr działki gruntu

obręb

l. mieszkalny 4 (3)
l. mieszkalny 4 (8)

295/7
1105

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.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.11.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Udział w nieruchomości
zabudowanej budynkiem
mieszkano-usługowej
położonym
przy ul. Henryka Sienkiewicza 47

23

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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

piątek, 27 XI 2015

Numer działki

Położenie/obręb

410/31

Śródmieście 3

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
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. Okazja Dom wolnostojący
z lat 90-tych. W Starych
Bogaczowicach. Stan bardzo
dobry. Działka 830 m2,
powierzchnia domu 140 m2.
Działka zagospodarowana.
Cena 349 tys.

6. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Po kapitalnym
remoncie. 44,7 m2
cena 160 tys.

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. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

4. Śródmieście. Sprzedam
3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze po kapitalnym
remoncie z Balkonem. 80 M2.
Cena 200 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.11.2015 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

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 6
przy ul. Granicznej 14

631/2

Ciernie 4

Nieruchomość niezabudowana

491/27

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/28

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/29

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

491/30

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

3. Osiedle Piastowskie.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 60
M2. Okna nowe PCV.
Na ścianach gładzie,
na podłogach panele.
Zadbana klatka schodowa.
Cena 168 tys.

Osiedle Piastowskie. Ostatnie
apartamenty do sprzedania.
Stan deweloperski. 165 M2
wraz z garażem. Działka 90
m2. Cena 325 tys.

7. Sprzedam mieszkanie
na Białym Kamieniu
na II piętrze (nowe
Budownictwo) z balkonem.
2 pokojowe, duży ustawny
przedpokój, zadbana klatka
schodowa. 48 M2 cena 95 tys.
5. Śródmieście. Sprzedam
2 poziomowe mieszkanie
z oddzielnym wejściem.
Okna częściowo wymienione,
nowe instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne.
93 M2 - cena 153 tys.

2. Nowo wybudowany szereg
na Osiedlu Piastowskim. Stan
deweloperski. Powierzchnia
165 m2 wraz z garażem,
działka 90 m2 cena 325 tys.

OFERTY PRACY - AKTUALNE NA DZIEŃ 25.11.2015 - PUP FILIA W ŚWIEBODZICACH
G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz@wp.pl
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G ENERGOKABEL Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 34
w Świebodzicach,
stanowisko: dozorca,

kontakt telefoniczny: 74 854 01 60,
e-mail: biurozarzadu@energokabel.
com.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz
meblowy, kontakt tylko
e-mail:
t.grudzinski@public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy ze
znajomością działu sprzedaży,

telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973@o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów
grzewczych, e-mail:
kadry@termet.com.pl
G PROSAB AG ul. Ciernie 5
w Świebodzicach, stanowisko:
kierowca kat. C + E
kontakt telefoniczny:
793 105 526

G TESCO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 42 a
w Świebodzicach, stanowiska:
asystent ds. zapasów (0,75 etatu),
doradca klienta-piekarnia (1/2
etatu), kontakt
telefoniczny: 797 009 643,
e-mail:
31109hr@pl.tesco-europe.com
G „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.
w Świebodzicach, stanowisko:
technolog-laborant,

kontakt telefoniczny: 74 665 06 42,
e-mail: m.tataj@sniezka-inwest.pl
G GIEŁDY PRACY
30.11.2015 r.
godz. 9.00
dla Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
na stanowisko:
doradca finansowy, miejsce
wykonywania pracy:
Świebodzice

GKONTAKT

W SPRAWIE OFERT PRACY
W FILII PUP
W ŚWIEBODZICACH
U DORADCÓW
KLIENTÓW
POKÓJ R 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I Sprzedam mieszkanie,
54 m2, przy ul. Sienkiewicza
(II piętro). Wszystkie
instalacje są wymienione,
nowe okna PCV, gładzie,
na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami, piec
gazowy dwufunkcyjny, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie

ciepłe i słoneczne. Dwa/trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. tel. 693-871-964
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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

