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Świebodzice
świętowały
obchody Narodowego
Święta Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
wnoszą w nasze serca nadzieję i optymizm,
a budząca się do życia przyroda jest świadectwem duchowej odnowy.
W tym szczególnym czasie życzymy,
by chwile spędzone w gronie najbliższych przerodziły się
w spokój potrzebny do zadumy i refleksji,
wiarę we własne możliwości
i siłę do pokonywania codziennych trudów.
Niech Wielkanoc przyniesie radość
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Panie zasługują na to, co najlepsze
I chyba nie poczuły się
zawiedzione tegorocznym
Dniem Kobiet,
zorganizowanym
przez Burmistrza Miasta
Świebodzice. Było muzycznie,
filmowo, z humorem,
i smakowicie.
Nasza fotorelacja - str. 8-9.
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Cudne baranki
i pisanki
- mamy zwycięzców
i wyróżnionych
w dorocznym konkursie
na najładniejszą kartkę
świąteczną.

Miejska Droga
Krzyżowa
21 marca, godz. 16:00,
Krzyż Jubileuszowy
na Osiedlu Sudeckim
W imieniu wolontariuszy Światowego Dnia Młodzieży,
działających przy parafii pw. Św. Mikołaja,
zapraszamy mieszkańców Świebodzic do udziału
w Drodze Krzyżowej.
Uroczysta procesja wyruszy 21 marca (poniedziałek),
o godz. 16:00, spod Krzyża Jubileuszowego
na Os. Sudeckim.
Trasa wiedzie ulicami: Spokojną, Zwycięstwa,
Kolejową, Aleje Lipowe, Strzegomską, Żeromskiego,
Rynek, Prusa, Młynarską, Piłsudskiego - zakończenie
pod murami obronnymi, gdzie zaprezentowane
zostanie Misterium Męki Pańskiej.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia
w tym wyjątkowym, związanym nierozerwalnie
z Wielkanocą, wydarzeniu religijnym.
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Kolejna praca
utalentowanej
autorki, zwyciężczyni
konkursu na
opowiadanie fantasy.

14

Wieści sportowe
- sukcesy
łuczników i młodych
piłkarzy Victorii.
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Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
piątek, 18 III 2016

ogłoszenia

w Klubie Abstynenta

gólnopolski Dzień Trzeźwości w tym roku wypada
O
w poniedziałek 21 marca, to

szczególne „święto”, które ma
na celu zwrócenie uwagi na
problem alkoholizmu i wynikające z tego zagrożenia.
To kolejne, obok Światowego Dnia Trzeźwości (15 kwietnia), Dnia Bez Alkoholu (1
czerwca), święto mające na
celu zwrócenie uwagi na problemy związane z uzależnieniem.
Alkoholizm jest jedną z chorób, jaka trawi ludzkość od wieków. Efekty działania alkoholu
na organizm człowieka są
doskonale znane. Alarmujące
są informacje dotyczące przestępstw popełnianych pod
wpływem alkoholu. Najczęstszym z nich wciąż pozostaje
prowadzenie samochodu „po
kieliszku”. Pod wpływem alkoholu dochodzi do gwałtów,
pobić, kradzieży i zabójstw.
Alkohol powoduje ponadto
ogromne koszty społeczne oraz
zdrowotne - nie tylko somatyczne, ale i psychiczne. Uderza bezpośrednio w bliskich

osoby uzależnionej. Największymi ofiarami są dzieci
i młodzież. Warto więc uzmysłowić (lub przypomnieć) sobie, że picie jest procesem,
w którym dość ciężko postawić
sztywne granice między tym co
bezpieczne, a tym co już zaczyna być destrukcyjne. Mechanizm uzależnienia działa również w taki sposób, że pozwala
pijącemu minimalizować dostrzegane szkody. Uzależniony
nie dopuszcza myśli, że stracił
kontrolę nad piciem alkoholu.
Dostępność alkoholu, wszechobecne reklamy i przyzwolenie
społeczne na jego spożywanie
ma zasadniczy wpływ na model spędzania wolnego czasu.
Pomimo dużych zmian w świadomości rodaków o jego szkodliwości lobby alkoholowe odnosi „sukcesy” w postaci zwiększającej się konsumpcji.
Apelujemy aby przynajmniej
na ten jeden dzień zrezygnować
z tradycyjnej lampki wina,
puszki piwa czy większej popijawy.
Dzień trzeźwości to z pewnością dobra okazja, aby „obej-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P O D Z I Ę K O W A N I E
Pragnę najserdeczniej podziękować dwóm paniom
z Apteki „Pod Lipami” przy ul. Żeromskiego za okazaną życzliwość i empatię.

rzeć” swoje picie oraz zerknąć
jak i ile piją bliscy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach wspólnie
z Klubem Abstynenta „Odnowa” i Stowarzyszeniem Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie
organizuje „Dzień otwartych
drzwi”.
W najbliższy poniedziałek
(21 marca) od godz. 8:00 do
godz. 20:00 w Klubie Abstynenta „Odnowa” na ul. Parkowej 4 w Świebodzicach
można skorzystać z porad dotyczących uzależnienia od alkoholu. Konsultanci, terapeuci
i psycholodzy doradzą jak rozpoznać uzależnienie, współuzależnienie, gdzie uzyskać fachową pomoc. Udzielimy również
porad dotyczących uzależnienia od innych środków zmieniających świadomość: nikotyny i narkotyków. Będziecie
mogli zasięgnąć porad na temat
uzależnień czynnościowych:
hazardu, internetu czy zakupów.
Możecie porozmawiać z osobami, które od lat utrzymują
abstynencję. Porozmawiać o tym
jak im się to udało i jak wygląda obecnie ich życie. Zapraszamy
Czy wiesz, że: w Norwegii
alkohol można kupić w 300
miejscach, w Krakowie w ponad 2500 miejscach. W Świebodzicach napoje alkoholowe
o zawartości alkoholu powyżej
18% alkoholu, można kupić
w 45 sklepach i 4 punktach
gastronomicznych.

Panie farmaceutki poświęciły 40 minut na znalezienie
w pobliskich hurtowniach i aptekach leku,
potrzebnego dla pacjenta po chemioterapii.
Lek musiał być podany w ciągu 24 godzin.
W żadnej innej aptece w mieście nie okazano mi
tak wielkiej życzliwości i zainteresowania,
za co bardzo serdecznie dziękuję.
Czesława Okopniuk

P O D Z I Ę K O W A N I E
W imieniu własnym i p. Ryszarda Żurakowskiego
składam serdeczne podziękowania panu Prezesowi Agencji „Caromedia”,
organizatorowi koncertów „Wieczory z Muzyką Klasyczną”
za popularyzowanie muzyki w niezwykłym wykonaniu wybitnych artystów
znanych w naszym kraju i za granicą.
Uhonorowani karnetem koncertowym za rok 2016 za uczestnictwo
w 10 koncertach oraz możliwością spędzenia wieczoru w restauracji „Galery”
czujemy się zobowiązani do wyrażenia szacunku i wdzięczności pracownikom
Agencji za niezwykle kulturalną atmosferę spotkań muzycznych, które przenoszą
słuchaczy w wielki świat sztuki.
Anna Ozgowicz

Ryszard Stochła

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz.518 z póź. zm.) oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym zameldowaniem
na terenie Gminy Świebodzice, bądź dla osób prowadzących działalność sportowo-edukacyjną na terenie Gminy
Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Świebodzice:
Adres lokalu
Świebodzice
ul. J. Słowackiego 2

Pow. użytkowa
114,67 m2

Stawka wywoławcza
1,50 zł + 23%VAT

Wysokość wadium
1500,00zł

(lokal użytkowy przeznaczony na działalność sportowo-edukacyjną)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Rynek 1, w dniu 13.04.2016 r. o godz. 9.00
- sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Powyższy lokal można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym
zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15.00 - na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej w dniu
przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości warunków
przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu,
w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich zawieszania na
okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych
na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. .Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, stanowi
podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-41.
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Ogólnopolska debata
o systemie edukacji
wydarzenia
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subwencja, czy dotacja z budżetu państwa albo samodzielne
finansowanie oświaty przez
samorządy z dochodów własnych - podatków CIT, PIT.
- Jestem zwolennikiem pełnej
subwencji, formuła dotacji nakłada na samorządy ogromną
pracę administracyjną, wymaga
także wkładu własnego - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Najdalej idącym postulatem, jaki pojawił się w trakcie
dyskusji, był pomysł by koszty
związane z wynagrodzeniami
ponosił budżet centralny, a pozostałe elementy obciążały samorządy. Jest to jednak postulat
mający małe szanse realizacji,
choć z punktu widzenia nas,
samorządowców, najkorzystniejszy.

O

Na stronie internetowej OPS
www.ops.swiebodzice.pl została
także uruchomiona specjalna
zakładka 500+, w której znajdą
Państwo druk formularza wniosku w wersji elektronicznej oraz
akty prawne, dotyczące programu. Informacji można także
zasięgnąć telefonicznie, pod nr
telefonu: 74 666 99 27, w Dziale
Świadczeń Rodzinnych.
Szacuje się, że w Świebodzicach do wypłaty będzie około
2500 świadczeń miesięcznie.
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Uczeń. Rodzic. Nauczyciel.

FOT. DUW

ak finansować oświatę
w samorządach, co z wychowaniem wczesnoszkolnym, jaka ma być wychowawcza rola szkoły - to tylko
niektóre z zagadnień, poruszanych w ramach ogólnopolskiej
debaty o edukacji, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Pierwsza z wojewódzkich debat odbyła się
w poniedziałek, 14 marca, we
Wrocławiu. Na zaproszenie minister Anny Zalewskiej wziął
w niej udział Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.
W debacie wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, władze samorządowe
z województwa dolnośląskiego,
przedstawiciele środowisk oświatowych, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, reprezentanci oświatowych związków zawodowych oraz parlamentarzyści.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz był jednym z panelistów,
referujących finansowanie oświaty z punktu widzenia samorządowców. Rozważano, jakie
modele powinny zafunkcjonować: czy powinna to być pełna

piątek, 18 III 2016

To ogólnopolska debata o systemie oświaty, przygotowana przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ma w niej wziąć udział 1840
ekspertów w 16 grupach tematycznych, w ramach 16 debat
wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców.
Zdaniem minister Anny Zalewskiej pomoże to w jak najszerszym
gronie przedyskutować i zaplanować zmiany w systemie edukacji.
Kim są eksperci? To praktycy i teoretycy - nauczyciele
i wykładowcy akademiccy. To osoby, które odpowiedziały
na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich
szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich
zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto one: kształcenie ogólne
i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans
zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie
zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych
w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego,
nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne,
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii
w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza
rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- System edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset
naprawdę dużych i nieco mniejszych problemów. O wszystkich
będziemy rozmawiać z ekspertami - zapowiada szefowa MEN.
- Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było. Zanim
przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie
z obywatelami je przedyskutować i zaplanować.
Podsumowanie spotkań zaplanowano na lipiec. Później resort
zaprezentuje projekt nowelizacji ustawy, uwzględniający wynik
debat.

Program Rodzina 500+ 2 kwietnia - przyjdź

soby zainteresowane skorzystaniem z rządowego
programu Rodzina 500 +
zapraszamy serdecznie w sobotę, 2 kwietnia, na dzień otwarty
do ratusza.
W godzinach 10:00-15:00
pracownice Ośrodka Pomocy
Społecznej, które zajmują się
realizacją świadczeń, udzielą
wszelkich informacji dotyczących warunków korzystania
z programu. Będzie także można
pobrać wniosek, wypełnić go
i złożyć.

500+ w pigułce
Komu przysługuje świadczenie
wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia
w wysokości 500,00 zł miesięcznie,
świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł, a jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1200,00
zł.

Jakie należy przedłożyć
dokumenty aby ubiegać się
o świadczenie wychowawcze?
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się po złożeniu
wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18.02.
2016 r. w sprawie sposobu i trybu
postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w przypadku
ustalania prawa do świadczenia
wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią
podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok
kalendarzowy 2014,
Do wniosku należy dołączyć:
G w przypadku gdy osoba ubiegająca się nie ma miejsca zamieszkania
należy dołączyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie

Przedświąteczne wsparcie
Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach przygotowuje paczki

lub potwierdzenie zamieszkania
w miejscu pobytu np. Umowę najmu
lokalu
G orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie
wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
G dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodwym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne o dochodzie w roku 2014
b. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym os osób fizycznych w roku
2014
c. w przypadku osoby otrzymującej zasądzone alimenty -prawomocny wyrok zasądzający alimenty
bądź odpis protokołu zawierającego
treść ugody sądowej
d. w przypadku gdy osoba
w rodzinie mająca zasądzone alimenty nie otrzymuje ich zgodnie
z wyrokiem- zaświadczenie komornika o bezskuteczności oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych kwot z roku 2014
e. w przypadku uzyskiwania
dochodu na czas złożenia wniosku o
ustalenie prawa do powyższych
świadczeń stosowny dokument określający rodzaj uzyskiwanego dochodu, okres od kiedy ww. dochód jest
uzyskiwany oraz wysokość tj. zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie i PIT 11 lub PIT40

żywnościowe dla najbardziej potrzebujących
świebodziczan. W tym roku jest to 400 paczek
o wartości 80,85 zł, w skład których wchodzi:
kurczak świeży, kiełbasa krakowska sucha,

f. w przypadku utraty dochodu
z roku 2014 - świadectwa pracy, PIT
11,, PIT 40, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzję określającą
utratę renty, emerytury i innych
świadczeń, wypis z ewidencji działalności gospodarczej oraz inne
dokumenty potwierdzające utratę
dochodu oraz jego wysokość,
g. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 - dokument
określający rodzaj i wysokość dochodu (brutto i netto) uzyskanego
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
h. zaświadczenie właściwego
organu gminy, nakaz płatniczy albo
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014,
i. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całośc znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzierżawę
G kartę pobytu - w przypadku
cudzoziemca przebywającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej;

G odpis prawomocnego wyroku
sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu
małżonka lub rodzica dziecka
G odpis zupełny aktu urodzenia
dziecka - w przypadku gdy ojciec
jest nieznany;
G odpis prawomocnego wyroku
oddalającego powództwo o ustalenie
alimentów;
G orzeczenie sądu zobowiązujące
jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania
dziecka;
G odpis prawomocnego wyroku
sądu rodzinnego stwierdzającego
przysposobienie lub zaświadczenie
sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
G odpis wysoku sądu lub ugody
sądowej w przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza
rodziny oraz przekazy lub przelewy
pieniężne dokumentujące wysokość
zapłaconych alimentów,
G orzeczenie sądu rodzinnego
o ustaleniu opiekuna prawnego
dziecka;
G inne dokumenty i oświadczenia
niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego
Wszelkie dokumenty poza zaświadczeniami składane są jako kopie
tych dokumentów natomiast należy
posiadać ich oryginały w celu ich
uwierzytelnienia.
Do wniosku o świadczenie wychowawcze nie dołącza się dokumentów określających dochód rodziny, jeżeli osoba, o której mowa w pkt

boczek wędzony, szynka gotowana, szynka
konserwowa, kiełbasa biała. Paczki wydane
zostaną 23 marca.
A tradycyjne śniadanie wielkanocne dla osób

1. nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko,
Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze nie
przysługuje, jeżeli:
G dziecko pozostaje w związku
małżeńskim,
G dziecko zostało umieszczone
w instytucji zapewniającej całodoboweutrzymaniealbowpieczyzastępczej,
pełnoletnie dziecko ma ustalone
prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
G członkowi rodziny przysługuje
za granicą na dziecko świadczenie
o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że
przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
W przypadku gdy osoba pobiera
świadczenie wychowawcze zobowiązana jest zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do przyznanego świadczenia tj. np. uzyskanie dochodu, umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej, zmiana miejsca
zamieszkania.
W przypadku braku zgłoszenia
istotnych faktów mających wpływ
na przyznane świadczenie lub zgłoszenia ich w późniejszym terminie
może zostać wszczęte postępowanie
w sprawie nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego skutkujące koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz
z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

samotnych i potrzebujących odbędzie się
w jadłodajni miejskiej w sobotę wielkanocną
26 marca. Wezmą w nim udział tradycyjnie
władze naszego miasta i radni.

Pływacy zgarnęli większość
S

oświata
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typendia, nagrody i wyróżnienia jak co roku
powędrowały do najlepszych, świebodzickich
sportowców. Gratyfikacje i gratulacje utalentowanym pływakom i piłkarzom wręczył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz podczas spotkania
w ratuszu miejskim.
Uroczystość odbyła się w środę, 9 marca.
W tym roku największą pulę
stypendiów i nagród „zgarnął”
Klub Sportowy „Rekin”, którego zawodnicy niemal na każdych zawodach zdobywają
medale i zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji - o czym nasza
gazeta informuje Państwa w zasadzie w każdym numerze. Gratyfikacje otrzymali także trenerzy.
Stypendia sportowe na okres
5 miesięcy otrzymały zawodniczki: Agnieszka Gajdowska
i Hanna Zawadzka, zaś jednorazową nagrodę pieniężną otrzymali zawodnicy: Filip Woliński,
Martyna Borczyk, Alicja Maziar, Marcelina Glejzer, Aleksandra Obajtek, Jakub Ołdak,

Stanisław Tokarski, Gracjan
Giezek, Andrzej Damsz, Vanessa Popiel, Maria Kutyło,
Sebastian Słomiński, Paweł
Hyckowski, Maciej Jachym,
Julia Chryplewicz i Miłosz
Knihnicki.
W ten sam sposób uhonorowano także trenerów: Krzysztofa Winiarczyka, Mariusza Piwowara i Jacka Rapczyńskiego.
Do zawodników „Rekina” powędrowały także nagrody książkowe. Otrzymali je: Veronica
Campbell-Żemier, Karol Żemier, Filip Żemier, Alfred Żemier.
Pozostałe nagrody otrzymali
sportowcy, trenujący piłkę ręczną i siatkową:
Aleksandra Uzar, zawodniczka Klubu Piłki Ręcznej Jelenia Góra, Adrianna Kurdzielewicz, zawodniczka Miejskiego
Klubu Sportowego „Zagłębie
Lubin” oraz Adrian Wojtas,
zawodnik klubu sportowego
Towarzystwo Sportowe Victoria
PWSZ Wałbrzych.
Serdecznie gratulujemy.


Żegnaj, zimo...

Nie było jej za wiele i już się chyba skończyła.
Zima na szczęście odchodzi już do przeszłości,
szkoda, że było tak mało okazji do ulepienia
porządnego bałwana.
Ale na takie małego bałwanka wystarczyło...

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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DO SERCA PRZYTUL PSA

P

rezentujemy ponownie
psiaki, które zostały znalezione na terenie naszego
miasta i umieszczone w schronisku w Gilowie. Z pewnością
miały kiedyś swoich właścicieli, niestety ci pozbyli się ich
i teraz czworonogi szukają nowego domu.
Może ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować którymś
z piesków? One z pewnością
odwdzięczą się wielką miłością
i przywiązaniem.
Przy okazji kolejna pozytywna informacja, bo kolejny ze
świebodzickich piesków pojechał do nowego domu - tym
razem Archie. Zamieszkał
w Katowicach.

dzi respekt wśród obcych ludzi,
wystarczy że kogoś dobrze
pozna i polubi, a momentalnie
zmienia się w łagodnego baranka. Zen jest psem bardzo karnym, zna podstawowe komendy, uwielbia kontakt z człowiekiem, zachowuje czystość
w boksie. Idealny pies stróżujący. Konieczny dom bez innych zwierząt, których Zen zupełnie nie toleruje.

 KROMER, średniej wielkości psiak znaleziony w Cierniach. Oczekuje na swojego
właściciela w schronisku w Gilowie.

Kontakt w sprawie adopcji:
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt
w Uciechowie
510 433 322
889 137 137
(od godz. 14 - adopcje
zwierząt)
schronisko uciechow.com

 ZEN - największy pies
w schronisku, psiak o potężnej
budowie. Z całą pewnością bu-

 AVIS - średniej wielkości
psiak w wieku około 5 lat.
Kiedyś miał dom, ale sądząc po
tym w jakim stanie trafił do
schroniska to pewnie jego życie
nie było usłane różami-złamana łapa, zagłodzony, z wystającymi kośćmi przebijającymi
niemalże skórę. Teraz dochodzi
do siebie w schronisku, ale
jedyne czego mu brakuje to
dobry dom.
Avis jest łagodny do ludzi
oraz zwierząt, spokojny, akceptuje dzieci, zachowuje czystość
w domu, ładnie chodzi na smyczy. Ideał prawda? Przygarnij
go, a on odwdzięczy się całym
sobą. Avis nigdy nie miał
dobrego domu, a mimo to
kocha ludzi ponad wszystko,
teraz zasługuje na najlepszą
rodzinę na świecie.

 LEON - to piesek, który
ma dom, ale niestety jego obecna właścicielka nie może się
nim dłużej zajmować i poprosiła nas o pomoc w znalezieniu
mu nowego domu. Leon to 4,5letni, zadbany i wesoły piesek.
Przez całe swoje życie mieszkał

na terenie posesji, w budzie.
Jest bardzo przyjazny do ludzi,
lubi dzieci. Jest sporym psiakiem, to mieszaniec wilczura
i dobermana, więc może być
idealnym stróżem posesji, jednak nie chodzi tu o stróżowanie
i pilnowanie mienia - chcemy,
żeby piesek zaznał dobrej opieki, czułości i spacerków - a z pewnością oddźwięczy się miłością
i przywiązaniem.
Leon potrafi chodzić na smyczy.
Jego dotychczasowa właścicielka jest zmuszona psa oddać,
bo nie może się nim dłużej
opiekować. Ale chciałaby bardzo, by psiak trafił w dobre
ręce, do dobrych ludzi, kochających zwierzęta i potrafiących
się nimi zajmować. Dlatego
poprosiła nas o pomoc w znalezieniu mu nowego, dobrego
domu.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby
się zaopiekować Leonem - prosimy o kontakt pod nr telefonu:
782-617-583.
Jeśli nikt go nie przygarnie,
Leon trafi do schroniska...

W trosce o nasze
bezpieczeństwo
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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onad 70 prac przygotowały dzieci i młodzież ze
świebodzickich placówek na Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny, poświęcony pracy strażaków pod hasłem
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Najlepsze prace
wyłonione w finale gminnym
zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych.
W poniedziałek 7 marca komisja konkursowa w składzie:

oświata

Zofia Choińska - przewodnicząca komisji i szefowa Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świebodzice, Eliza Pękała - nauczyciel plastyki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach
oraz Alicja Pawlica - pracownik
Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta, po
wnikliwej ocenie prac do etapu
powiatowego zakwalifikowała
prace:

Konkurs czytelniczy

I I grupa - uczniowie klas
1-3 szkół podstawowych
1 miejsce: Laura Pytalska
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4
2 miejsce: Kamila Kowałko
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4
3 miejsce: Michał Kędzia
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4
I II grupa - uczniowie klas
4-6 szkół podstawowych

O

gromne gratulacje należą
się małym czytelnikom
z kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach,
którzy pod opieką pani Grażyny Kożuchowicz bardzo pilnie przygotowywali się do
ogólnopolskiego konkursu czytelniczego „Stypendiada wczesnoszkolna dla klas II - wiersze
Jana Brzechwy”.
Konkurs ten, organizowany
rokrocznie przez firmę edukacyjną „Orzeł”, cieszy się dużą
popularnością i promuje czytelnictwo wśród najmłodszych.

jedzeniem. Na „Dzień zdrowego śniadania” wszystkie klasy
przygotowały stoiska z propozycjami zdrowych i smacznych
śniadań. Projekt wymyśliła Sara Drabo w ramach przygotowań do Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia. Celem
akcji było zwrócenie uwagi na

I III grupa - uczniowie gimnazjów
1 miejsce: Rafał Zima - Publiczne Gimnazjum Integracyjne

5

2 miejsce: Nicola Kościelska
- Publiczne Gimnazjum Nr 2
3 miejsce: Klaudia Jaroszewicz - Publiczne Gimnazjum
Nr 2
I IV grupa - uczniowie i wychowankowie szkoły specjalnej
1 miejsce: Michał Sworzyński - Zespół Szkół Specjalnych

2 miejsce: Michał Wiśniewski - Zespół Szkól Specjalnych
3 miejsce: Dariusz Pietrzykowski - Dom Pomocy Społecznej.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy
powodzenia w eliminacjach na
szczeblu powiatowym.

chwili i wymagają myślenia na
zawołanie.”
Drużyna LO ze Świebodzic
w składzie: E. Graczyk, A. Mazurkiewicz, K .Szwarc, N. Ślęk,
J. Trzcińska, N. Wróblewska
i K. Lew wybrała wśród tegorocznych problemów teatralny
- „Między nami zwierzętami”,
gdzie należało wymyślić i zaprezentować dowcipne przedstawienie, w którym pojawią się
punkty widzenia trójki różnych
zwierząt - ryby, ptaka i ssaka
- okazujących emocje i rozwiązujących rozmaite problemy.
W spektakl wpleciony był taniec, piosenka i pewne drzwi,
które nie wiadomo dokąd prowadziły. Nad stworzeniem rozwiązania grupa pracowała wspólnie - projektując i wykonując
scenografię i stroje, pisząc scenariusz, komponując muzykę,
reżyserując i odgrywając całość
na scenie. Przygotowania do
konkursu trwały kilka miesięcy
pod dyskretną opieką trenerki
- Ewy Grochowskiej - integrującej grupę, ćwiczącej z drużyną

zadania spontaniczne, wspierającej duchowo, uczącej kreatywnego myślenia, nie narzucając
własnych wizji i rozwiązań.
Nasza drużyna jako jedyna
reprezentuje Świebodzice i powiat świdnicki, a w Odysei
„móżdżymy” już od 2010 roku.
Braliśmy udział w czterech edycjach konkursu, trzykrotnie zdobywając 1 miejsce w eliminacjach dolnośląskich i awansując
do etapu ogólnopolskiego, gdzie
wywalczyliśmy 3. 4. i 8.miejsce.
Rozwiązanie drużyny z liceum oceniono najwyżej, a ostatecznie - po 2. części zadań
spontanicznych zdobyliśmy drugie miejsce w regionie i awansowaliśmy do etapu ogólnopolskiego, który w tym roku odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia
w Gdyni, z udziałem ponad 210
zespołów (ok. 3,5 tys. osób)
z całego kraju.Wspaniała drużyna debiutantów pokazała, że
„kreatywność rządzi”.
Trzymamy kciuki!

Kreatywne zmagania
W

Tym bardziej cieszy sukces naszych uczniów - zdobywców
nagród głównych.
Tytuł laureata uzyskały: Milena Ożga i Natalia Badora.

Tytuł Finalistów zdobyli: Hanna Krzan, Kacper Michalik,
Wojciech Wilman i Zofia
Szyłkowska.
Gratulujemy.

„Dzień zdrowego śniadania”
czwartek 3 marca rano
w szkolnym holu zapachW
niało zdrowym i smacznym

1 miejsce: Piotr Ślusarczyk
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3
2 miejsce: Jan Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
3 miejsce: Martyna Oleksyn
- Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
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znaczenie śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu
dnia oraz do właściwego komponowania składników.
Całość organizował i koordynował Samorząd Szkolny
pod fachową opieką pani profesor Agnieszki Andruszków.
Każda klasa miała do wykonania następujące zadania:
1) przygotowanie stoiska
klasy z propozycją wartościo-

wego śniadania w formie mini
porcji wraz z podaniem składu
potrawy oraz informacji o jej
wartości energetycznej
2) przygotowanie plakatu
promującego zdrowe śniadanie
Ocenie podlegały:
1) estetyka stoiska i potraw
oraz to, w jakim stopniu propozycja spełnia wymagania dotyczące pełnowartościowego śniadania.
2) rzetelność podanych informacji dotyczących potrawy.
3) estetyka wykonania, pomysłowość oraz hasło/hasła
plakatu podkreślające wagę
zdrowego śniadania .
4) wkład pracy w wykonanie
potraw.
Komisja konkursowa pod
przewodnictwem pani profesor
Izabeli Holi nagrodziła najlepsze zespoły dniem wolnym od
pytania i ocenami z aktywności
z biologii.
Grażyna Łupkowska

X LO we Wrocławiu
odbyły się 25. regionalne eliminacje „Odysei
Umysłu” - międzynarodowego
konkursu edukacyjnego, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. W roku
szkolnym 2015/2016 w Odysei
Umysłu bierze udział 3509 młodych Polaków skupionych
w 522 drużynach z 245 szkół
i innych placówek oświatowych
z całego kraju. Wśród nich jest
ekipa z naszego LO.
We Wrocławiu wystąpiło 85
drużyn (czyli ok. 1000 osób)
reprezentujących szkoły i placówki edukacyjne z dolnośląskiego i opolskiego, w czterech
kategoriach wiekowych - od
uczniów szkół podstawowych
po drużyny studenckie. Zaprezentowały one efekty swojej kilkumiesięcznej pracy.
„Odyseja Umysłu to międzynarodowy program realizowany w formie konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów. Jego celem jest rozwój
zdolności twórczych, jakie ma
każdy młody człowiek. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach, przez kilka
miesięcy rozwiązując wybrane
przez siebie zadanie. Każda
drużyna decyduje się na jeden
z pięciu, co roku innych, problemów, które nawiązują do
różnych talentów i zainteresowań. Swoje rozwiązanie przedstawia w formie kilkuminutowej prezentacji w konkursie.
Odyseusze mierzą się również
z tzw. problemami spontanicznymi. Są one tajne do ostatniej

Ewa Grochowska

Żołnierze Wyklęci
- nie z naszej pamięci
6

Małgorzata Chojda-Ozga
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rzata Burek, Radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Ze szczególnymi honorami
powitano żołnierza AK, członka
Związku Sybiraków - pana Alfonsa Daszkiewicza i członków
rodziny Podpułkownika Władysława Supronia: żonę - panią Jadwigę Suproń, córkę - panią Jolantę Wypych, wnuczkę - panią
Justynę Walentę, wnuczka - pana Bartosza Wypycha i panią
Zofię Kierznowską.
Widzowie usłyszeli poruszające wiersze w wykonaniu laureatów prestiżowych konkursów
poezji i prozy patriotycznej: Natalii Moskwy i Macieja Dembińskiego.
Oficjalnie uroczystość rozpoczęła dyrektor Teresa WalczakJusiel, następnie głos zabrał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Ponieważ temat miłości do
ziemi ojców, szacunku do wartości uniwersalnych i symboli
narodowych w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
obecny jest od pierwszych zajęć,
najmłodsi uczniowie z Koła
Teatralnego pod opieką Grażyny
Kożuchowicz rozpoczęli swój
występ polonezem. Wzrok,
słuch i serca radowały dziecięce
interpretacje piosenek i wierszy
przy akompaniamencie akordeonu.
Kiedy uczniowie dorastają
i potrafią kojarzyć fakty, nowe
wiadomości budują na zdobytej
wiedzy. Na zajęciach przedmiotowych i dodatkowych z historii
grupa gimnazjalistów pod opieką Roberta Lewandowskiego

- Kacper Jakubina, Jakub
Górski, Sebastian Melańczuk,
Mateusz Ławiński, Nicole
Szklarczyk przygotowała montaż: „Te-leexpress historyczny”.
Moc prezentowanych obrazów,
gra aktorska i szczerość przekazu zrobiły na widzach ogromne
wrażenie.
Wszystkie zaprezentowane
podczas wieczornicy wiadomości stanowiły element projektu edukacyjnego: Żołnierze wyklęci - nie z naszej pamięci. O poszczególnych etapach prac nad
tematem opowiedzieli uczniowie Małgorzaty Chojdy-Ozgi:
Adam Maćkowski, Aleksandra Lipowska, Alicja Turczańska, Krzysztof Kupiec, Nicole
Wawrzyniak, Dominika Dołhań, Szymon Szostak, Weronika Kobos, Aleksandra Jelonek, Oliwia Markowicz, Sebastian Melańczuk.
Julia Mikołajczyk wykreowała postać Inki i zinterpretowała piosenkę z repertuaru zespołu Maleo Reggae Rockers,
płyta „Panny Wyklęte”, pt. „Inka”. Głos młodej artystki zachwycił odbiorów.
Wzruszającym momentem,
akcentującym lokalny charakter
uroczystości, było odczytanie
wybranych fragmentów wspomnień Podpułkownika Władysława Supronia przez Kacpra
Jakubinę, inicjatora pracy nad
projektem wśród młodzieży.
Potem gimnazjalista złożył na
ręce żony podpułkownika kwiaty, wypowiadając słowa: „Pamiętamy o Podpułkowniku Władysławie Suproniu”. Rodzina
Podpułkownika nie kryła wzruszenia. Kolejnym ciekawym
punktem wieczornicy był wy-

wiad z córką Władysława Supronia - panią Jolantą Wypych,
który przeprowadziła Daria
Kulesza. Celem rozmowy było
przedstawienie Podpułkownika
jako ojca i męża. I tu znowu byliśmy świadkami nieskrywanych
emocji - wzruszenia, rozbawienia, empatii.
Realizatorzy projektu edukacyjnego podjęli się odszukania
dokumentu epoki. O rzeczywistości widzianej oczyma swej
matki, z rodu Michałowskich,
napisał dziadek Darii Kuleszypan Andrzej Sochowicz. Wnuczka postanowiła ocalić utwory od
zapomnienia. Poprosiła swoje
młodsze koleżanki, by przedstawiły fragmenty tekstu o czasach
zdrady i okrucieństwa, kiedy
bohaterów połączył wspólny los:
znieważenie, wyklęcie. Maja
Nowosiad, Nicole Szklarczyk,
Oliwia Prusińska i Dominika
Ciechowska recytowały wybrane wiersze z nieopublikowanego
jeszcze tomiku: „Tory do piekła”.
Na zakończenie wieczornicy
Maciej Dembiński (śpiew i gitara) Dawid Domeradzki (gitara) i Kacper Chryplewicz (gitara) zaprezentowali utwór o Rotmistrzu Pileckim.
Wielość działań, pomysłowość zestawienia poszczególnych elementów projektu edukacyjnego: Żołnierze Wyklęci - nie
z naszej pamięci na pewno zapadły w pamięć. Obecnie w Publicznym Zespole Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach trwają prace nad
utrwaleniem zgromadzonych
materiałów.
I

Poruszający, pełen wzruszeń i wspomnień był spektakl
przygotowany przez młodzież z PZSPG

Gimnazjaliści w mundurach - w ten szczególny sposób oddali
hołd bohaterskim Żołnierzom Niezłomnym

FOT. TOMASZ MERCHUT, PZSPG

marca 2016 roku był niecodzienną lekcją człowieczeństwa i patriotyzmu
w Publicznym Zespole
Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach. Najpierw uczniowie wzięli udział
w apelu tematycznym, a o 17:00
rozpoczęła się wieczornica poświęcona Żołnierzom Wyklętym.
Koordynatorem projektu edukacyjnego: Żołnierze Wyklęci nie z naszej pamięci była Małgorzata Chojda-Ozga, przy
współpracy z Grażyną Kożuchowicz i Robertem Lewandowskim.
Ze szczególną uwagą organizatorzy uhonorowali ŚP. Podpułkownika Władysława Supronia, składając kwiaty na ręce
jego żony - pani Jadwigi Suproń oraz Pana Alfonsa Daszkiewicza - żołnierza AK, członka Związku Sybiraków.
O godzinie 17.00 do holu Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach (w którym zgromadzili się nauczyciele, uczniowie
i ich rodzice) obie panie dyrektor: Teresa Walczak-Jusiel i Renata Kaczmarek uroczyście
wprowadziły zaproszonych Gości. Wśród nich byli: Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, Radni Rady Miejskiej:
Teresa Małecka, Zofia Marek,
Marek Jakubina, Przewodnicząca Rady Rodziców Małgo-
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Wśród gości byli radni, dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz z wielkim uznaniem wypowiadał
się o sposobie, w jak młodzi ludzie podtrzymują pamięć o naszej
historii

Bieg Tropem Wilczym

Młodzi artyści poetycko i muzycznie opowiadali o Ince czy
Rotmistrzu Pileckim - najbardziej chyba znanych nazwiskach
Żołnierzy Wyklętych

Na wiele sposobów świebodziczanie uczcili obchody
Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Obchodzimy je 1 marca, a jednym z elementów
podtrzymywania pamięci o bohaterach antykomunistycznego
podziemia jest Bieg Wilczym Tropem, którego pomysłodawcą
i głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.
W Świebodzicach lokalnym organizatorem jest
Stowarzyszenie „Obywatelskie Świebodzice”.
Bieg odbył się 28 lutego, wzięło w nim udział
ponad 200 osób. Trasa wiodła szlakami Książańskiego
Parku Krajobrazowego.
FOT. UŻYCZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE
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NiezwykØa
lekcja historii...
P

o raz szósty obchodziliśmy 1 marca Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który
został ustanowiony świętem
państwowym ustawą z dnia 3
lutego 2011 r. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała ciekawy wykład skierowany do młodzieży, poświęcony właśnie historii Żołnierzy
Niezłomnych. Poruszające widowisko słowno-muzyczne przygotowali natomiast uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Świebodzicach. Widowisko zostało zaprezentowane 9 marca.
Młodzież z Gimnazjum nr 1
i Gimnazjum nr 2 wysłuchała
krótkiego rysu historycznego
autorstwa ks. Marcina Werczyńskiego, dotyczącego polskiego podziemia antykomunistycznego we wtorek, 8 marca,
w małej sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 3.
- Ten okres, najtragiczniejszy
w historii Polski, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania księdza Werczyńskiego,
w szczególności stosunek do
religii i wiary Żołnierzy Niezłomnych oraz siła i właśnie niezłomność towarzysząca ich ostatnim chwilom - mówi Małgorzata Grudzińska, dyrektor
MBP.
Wśród wielu bohaterów, w wykładzie ks. Marcin przywołał postaci m. in. płk. Łukasza Cieplińskiego, który w bitwie nad

Bzurą zniszczył 6 niemieckich
czołgów i za ten bohaterski czyn
gen. Tadeusz Kutrzeba odznaczył go Orderem Virtuti Militari,
odpiętym od swojego munduru.
Data wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim,
w dniu 1 marca 1951, została
uznana za datę obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Szczególnym symbolem Żołnierzy Wyklętych jest osoba
Rotmistrza Witolda Pileckiego,
który jako żołnierz polskiego
państwa podziemnego dobrowolnie trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, by
wspierać osadzonych tam Polaków, ułatwiać im kontakt ze
światem zewnętrznym, organizować jedzenie i ciepłą odzież
oraz dokumentować zbrodnie,
popełniane przez nazistów na
więźniach. Jest on symbolem
najwyższych wartości, ofiarności i wierności ideałom takim
jak patriotyzm, służba Ojczyźnie, uczciwość, honor.
Wykładowca przybliżył młodym ludziom postaci Żołnierzy
Wyklętych także jako zwykłych
ludzi - mężów, ojców. Szczególnie wzruszający był fakt, że
Łukasz Ciepliński, któremu urodziło się dziecko gdy ten przebywał już w mokotowskim więzieniu, mógł go zobaczyć tylko kilka razy. Nigdy nie trzymał swojego synka w ramionach.
Rotmistrz Pilecki pisał z więzienia wzruszające listy do swo-

ich dzieci: Zosi i Andrzeja.
W jednym z nich zawarł słowa,
które można uznać za jego moralny testament:
„...Kochajcie ojczystą ziemię,
kochajcie swoją świętą wiarę
i tradycję własnego Narodu.
Wyrośnijcie na ludzi honoru,
zawsze wierni uznanym przez
siebie najwyższym wartościom,
którym trzeba służyć całe swoje
życie.”
Równie interesująca była propozycja licealistów, którzy przygotowali w pigułce informacje
o organizacji Polskiego Państwa
Podziemnego w czasie II wojny
światowej i walki podziemia
antykomunistycznego po II wojnie światowej. Suche fakty, liczby, daty, przeplatane były wierszami o charakterze patriotycznym i multimediami - m. in. piosenkami zespołu Maleo Reggae
Rockers z płyty „Panny Wyklęte” - w tym najbardziej znanym
utworem pt. „Inka”. Usłyszeliśmy w wykonaniu młodych
recytatorów takie utwory, jak
„Polskę podziemną” Stanisława
Balińskiego, „Czerwoną zarazę”
Józefa Szczepańskiego, wiersz
Adama Asnyka „Póki w narodzie myśl swobodna żyje”,
„Polskę” K. I . Gałczyńskiego ,
„Rzadko na moich wargach”
Jana Kasprowicza. W drugiej
części licealiści usłyszeli wspomniany już wykład ks. Werczyńskiego - na marginesie, absolwenta tegoż liceum. Duchowny
opowiadał o losach straceńców

Szkoda tylko, że widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu licealistów obejrzało tak niewiele
osób...
z opaską Polski Walczącej na
ramieniu.
Gościem wydarzenia był
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, a także m. in. Teresa
Walczak-Jusiel, dyrektor PZSPG
i Dorota Uzar, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4. Dorota Ciołek, dyrektor LO i Agnieszka
Gielata, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury, który jak zwykle
użyczył gościny wykonawcom.
I

Twarze „Żołnierzy Wyklętych”

Łukasz Ciepliński
„Pług”

Danuta
Siedzikówna
„Inka”

Dyrektor MBP Małgorzata Grudzińska przedstawiła księdza
Marcina Werczyńskiego, który zaprezentował bardzo ciekawy
wykład poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Rotmistrz Witold
Pilecki

Gen. August
Fieldorf „Nil”

Hieronim
Dekutowski
„Zapora”

Zygmunt
Szendzielarz
„Łupaszka”

MATERIAŁY POCHODZA Z WIKIPEDII I IPN

Widowisku towarzyszyła wystawa prac uczniów

Torturowani, mordowani, tropieni jak wilki
Po zakończeniu II wojny część polskich
żołnierzy przeszła do konspiracji,
szacuje się że w roku 1945 było
od 150 tys. do 200 tys. konspiratorów
podziemia antykomunistycznego,
a ogólnie wszystkich - konspiratorów
i działających na ich rzecz
ok. pół miliona.
Spora część z nich ujawniła się, inni
zostali aresztowani. W UB-ckich
więzieniach byli torturowani, bici, wielu
z nich zostało wprost zamęczonych
na śmierć. Dobitnie oddają to słowa
Rotmistrza Witolda Pileckiego,

który napisał w swoich pamiętnikach,
że „przy nich Oświęcim to była
igraszka”.
Szczególnie „zasłużony” w zmasowanej
likwidacji przywódców organizacji
konspiracyjnych był Józef Różański
z Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
Data 1 marca 1951 to śmierć Łukasza
Cieplińskiego, zamordowanego
w więzieniu mokotowskim - bohatera
wojennego i jednego z przywódców
podziemia antykomunistycznego,
stąd 1 marca ustanowiony świętem

narodowym upamiętniającym Żołnierzy
Wyklętych. Szacuje się, że ostatnim
Żołnierzem Wyklętym był sierż. Józef
Franczak „Lalek”, który zginął
zastrzelony w trakcie zasadzki
21 października 1963 roku.
Określenie Żołnierze Wyklęci
funkcjonuje od ok. 1993 roku, po raz
pierwszy użył go Leszek Żebrowski,
ekonomista, publicysta hist., badacz
podziemia antykomunistycznego.
Opr. Małgorzata
Grudzińska
Na widowni zaproszeni goście, m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz

Taki Dzień Kobiet

8

piątek, 18 III 2016

B

yło coś dla uszu - wokalne popisy panów;
coś dla oka - przystojny
aktor, coś dla ciała - makijaże, malowanie paznokci
i słodkości na deser. Strawa dla
duszy już nie była potrzebna
- panie poczuły się całkowicie
dopieszczone, a wyrazem tego
są liczne podziękowania i wpisy
na fejsbukowym profilu burmistrza, który zorganizował po raz
kolejny pełen atrakcji Dzień
Kobiet. Ale przecież świebodziczanki na to zasługują!
Spotkanie z okazji święta pań
odbyło się dokładnie w dniu tego
święta - 8 marca, w Miejskim
Domu Kultury. Sala główna
wypełniła się paniami do ostatniego miejsca.
Po krótkim wprowadzeniu,
przygotowanym przez dyrektor
MDK Agnieszkę Gielatę, przeszliśmy do niespodzianek. Pierwszą z nich był koncert życzeń

w wykonaniu panów - i to jakich! „Umówiłem się z nią na
dziewiątą” - ten utwór wykonywany niegdyś przez Eugeniusza
Bodo jako pierwszy zaśpiewał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Mam wielką tremę, ale
czego się nie robi dla pań - żartował burmistrz. Utwór i wykonanie zostały nagrodzony życzliwymi brawami publiczności, co
z pewnością dodało otuchy
pozostałym, równie mocno stremowanym wokalistom. Zresztą,
pan burmistrz na koniec jeszcze
raz powtórzył swój występ, by
poprawić niedociągnięcia - i rzeczywiście, za drugim razem było
już naprawdę na szóstkę.
Usłyszeliśmy jeszcze m. in.
„Baśkę” Wilków w wykonaniu
radnego Jacka Żygłowicza,
„Wierniejszą od marzenia”
Skaldów - repertuarowi tej grupy
pozostaje także wierny radny
Zbigniew Opaliński. Wielki hit

Formacji Nieżywych Schabuff
„Klub Wesołego Szampana”
brawurowo wykonał radny
Jarosław Dąbrowski - debiutujący w tej roli, ale jakże udanie.
Talentem językowym błysnął
radny Piotr Krzyśpiak, śpiewając po niemiecku, a klasyka
przed - i powojennych dansingów - Mieczysława Fogga - zinterpretował na swój sposób
Prezes świebodzickiego Koła nr
1 Polskiego Związku Filatelistów Paweł Dziurzyński. Wszyscy wykonawcy otrzymali gorące
brawa, a panie śpiewały ulubione przeboje razem z naszymi
wokalistami. Na koniec tej
części spotkania panowie rozdali piękne, czerwone róże, a burmistrz Bogdan Kożuchowicz
częstował słodkościami.
W drugiej części wieczoru
organizatorzy przygotowali kolejną niespodziankę - spotkanie
z popularnym i lubianym

Dzień Kobiet
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Piotr Krzyśpiak zaskoczył wszystkich i zaśpiewał po niemiecku

Panie wpatrzone w Artura Rogowskiego z „M jak miłość” - niczym w obrazek. I to pytanie: czy Maria
do niego wróci?!

- zwłaszcza przez płeć piękną aktorem Robertem Moskwą,
znanym z roli Artura Rogowskiego z serialu „M jak miłość”.
Już samo wejście na salę pana
Roberta zostało poprzedzone
głośnym aplauzem, co mile

zaskoczyło naszego gościa.
- Jeszcze nigdy nie dostałem
takich braw zanim jeszcze
cokolwiek powiedziałem - żartował. W półtoragodzinnym wywiadzie,
przeprowadzonym
przez Marzenę Michalec, aktor

9

Na I piętrze rozgościł się kącik piękna
opowiadał o swoim życiu zawodowym, studiach, a także o pracy na planie serialu i innych projektach. Zyskał ogromną sympatię, nic więc dziwnego, że do
wspólnego „selfie” ustawiła się

po spotkaniu spora kolejka
fanek.
W międzyczasie na I piętrze
można było skorzystać z relaksującego masażu pleców i kręgosłupa, wykonanego przez
masażystkę z firmy BODY-

WELL, zaś panie Renata i Sylwia Różańskie z Salonu Kosmetycznego „Sylwia” wykonywały manicure, tradycyjne malowanie paznokci oraz makijaż.
I tu także chętnych nie brakowało.
Na wszystkie uczestniczki
spotkania czekały jeszcze drob-

ne upominki, ufundowane przez
firmę BIELENDA oraz słodki
poczęstunek. Był to więc z pewnością bardzo udany Dzień
Kobiet.

Robert Moskwa wzbudził wielki aplauz, aż wydawał się być
troszkę zakłopotany tak gorącym przywitanie. Okazał się
przemiłym, skromnym człowiekiem i interesującym mówcą

Umówiłem się z nią na dziewiątą.. - śpiewał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Widok pani Teresy,
małżonki burmistrza, z czerwoną różą, wszystko wyjaśnia

Na koniec części muzycznej panowie obdarowali panie czerwonymi różami i słodkościami

Obowiązkowe, pamiątkowe zdjęcie
z popularnym aktorem

Nostalgiczny Zbigniew Opaliński w obowiązkowym repertuarze
Skaldów
Panowie w pierwszym rzędzie? To tylko dla zmyłki - oni nie byli
gośćmi, tylko wykonawcami

Jacek Żygłowicz zaśpiewał coś o fajnym biuście - ale się
podobało

Paweł Dziurzyński, Prezes naszych Filatelistów, debiutował - i to
udanie

Radny Jarek Dąbrowski - jak to mówią - dał czadu i nieomal „z
młotkiem szalał”
FOT. ABP, BARTEK FIJAŁKOWSKI MDK

Baranek, pisanki i bazie,
10
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FOT. WYDZIAŁ PROMCJI UM

czyli prawdziwy klimat Świąt Wielkanocnych

Z

namy już zwycięzców
tegorocznej edycji konkursu plastycznego na
najładniejszą kartkę wielkanocną. 8 najlepszych projektów wybrano spośród 400 (!)
nadesłanych do ratusza. Ta ilość
robi wrażenie. Dziękujemy za
piękne kartki, a nagrodzeni
i wyróżnieni już otrzymali zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów
w przedświąteczny wtorek, 22
marca.

Jeśli chodzi o motywy, królowały tradycyjnie pisanki, były
też baranki - ten zwycięski wygląda jak wypisz-wymaluj Baranek Shaun:) - kto ogląda kreskówki dla dzieci ten wie, o co
chodzi. Nie zabrakło także najbardziej charakterystycznego
motywu Wielkanocy - Zmartwychwstałego Chrystusa.
Konkurs, ogłaszany od wielu
lat przez Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, zawsze cieszy się ogromną popular-

nością. Tak było i tym razem,
a zadaniem jego uczestników
było przedstawienie tradycji
wielkanocnych w formie plastycznej, dowolną techniką.
Liczyła się jak zawsze oryginalność, samodzielność wykonania,
a także zgodność z tematem.
Komisja w składzie: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn, Sekretarz Miasta Anna Żygadło,
Skarbnik Miasta Luiza GassSokólska, radni: Zofia Marek
i Marek Jakubina oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury
Technicznej Jadwiga Olesińska, Alicja Pawlica Inspektor
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Kierownik Wydziału
Promocji Ilona Szczygielska,
ostatecznie wybrała 8 zwycięskich projektów, które zostały
już wydrukowane i rozesłane po
całym świecie wraz z życzeniami od władz Świebodzic. Przyznano także 60 wyróżnień.
Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla nagrodzonych i wyróżnionych zaplanowano na 22 marca. Po raz kolejny współfundatorem nagród jest
bank BZWBK, Oddział w Świebodzicach.
I

Osoby nagrodzone i wyróżnione
ANNA RAJCA - Publiczne
Gimnazjum nr 1
JULIA ŁYCZBA - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3
KALINA BARTOSIEWICZ
- Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych
ALEKSANDER GRYGIEL
- Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
ANNA WÓJCIK - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
MAŁGORZATA GALANTA - Dom
Pomocy Społecznej w Jaskulinie
JULIA JERZYK - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3
KONRAD GDAŃSKI - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
Osoby Wyróżnione:
I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 2
Laura Krzyżewska
Gabriela Sułkowska
Aleksander Markowski
I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 3
Amelia Cesarz
Zuzanna Smyk
Anastazja Filipczyk
I PRZEDSZKOLE CHATKA
PUCHATKA
Michał Stefek
Mirela Dzwonkowska
I PRZEDSZKOLE KONICZYNKA I
Julia Ulman
Martyna Misiak I
Lenka Wesołowska
I PRZEDSZKOLE KRAINA
MARZEŃ
Antoni Brandys

Dawid Skrężyna
I MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE nr 16 W
ŚWIDNICY
Hubert Panich
I PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA nr 2
Kamil Gąsiorek
Amelia Dyjak
Hanna Wzorek
I PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA nr 3
Sebastian Kozłowski
Kamil Fuks
Paulina Ptak
Aleksandra Rajca
Marcelina Pilipionek
I PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA nr 4
Olaf Lepiarz
Emilia Drągowska
Tomasz Smykowski
I PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
INTEGRACYJNYCH
Amelia Byra
Konrad Sokołowski
Kamil Falaciński
I ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH
Adam Stosik
Wojtek Łój
Daniel Cisek
Adam Duliban
I PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1
Mikołaj Mówiński
Wojciech Kargol
Kamil Nowicki
Patrycja Kilińska
I SPOŁECZNE GIMNAZJUM

AKADEMICKIE
Marek Kędzia
Mikołaj Kowalczyk
I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Wiktoria Pelc
Szymon Kulesza
Aleksandra Chuchro
I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
„TĘCZOWA GROMADA”
Kamila Pochroń
Ilona Szymczak
Paweł Jankiewicz
Izabela Frockiewicz
Amanda Olejkiewicz
I DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIEBODZICACH
Mateusz Winczewski
Dawid Wyraźny
Adrian Hasik
Damian Dybaś
I DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JASKULINIE
Marta Tatarek
Małgorzata Łyson
Małgorzata Bałbatum
I STOWARZYSZENIE SMYKI
Ania Grześkowiak
Karolina Budziak
I ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY W
ŚWIEBODZICACH
Celina Jędrzejewska
Stanisław Osłoński
Adam Kędzierski
I OSOBY PRYWATNE
Magdalena Strzelczyk
Agnieszka Cholewa

Życzymy
wszystkim mieszkańcom Świebodzic,
aby Wielkanoc ogarnęła Was
tradycją i nowymi, szczęśliwymi przeżyciami,
a przede wszystkim, by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

PRACOWNICY SPÓŁKI PREFEKT

Panie w Dniu Kobiet
kultura
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zrobiły prezent potrzebującym
żuchowicz, który osobiście odwiedził krwiobus i obdarował
panie słodkościami i wiosennymi prymulkami. Słodki pakiet
dla krwiodawczyń przygotowała
także Śnieżka-Invest.
Zebrano ponad 11 litrów bezcennego leku. Organizatorami
zbiórki byli: Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Regionalne Centrum Krwiodawsta
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu a także Klub Honorowych
Dawców Krwi w Świebodzicach.
Kolejna zbiórka krwi - tym
razem stacjonarna - 28 kwietnia.

FOT. ABP, WYDZIAŁ PROMOCJI

W

yjątkowy charakter
miała zbiórka krwi,
która odbyła się
w naszym mieście 8
marca. Wyjątkowy - bo tego
dnia obchodziliśmy święto pań,
a okazało się, że to głównie one
pojawiły się w ambulansie, który
zaparkował pod ratuszem, by
podzielić się bezcennym lekiem.
Na 25 krwiodawców, którzy
tego dnia oddali życiodajny
płyn, 15 stanowiły panie.
Bardzo serdecznie dziękujemy!
A do podziękowań dołączył
Burmistrz Miasta, Bogdan Ko-

Tym razem twórczo dla kobiet
hoć Dzień Kobiet według
kalendarza jest obchodzony
C
dopiero 8-go marca, niektóre

z pań świętowały go nieco wcześniej. Miało to miejsce w „Arttess - Strefie Działań Twórczych”, usytuowanej w budynku
„Łaźni” przy Alejach Lipowych
12, w Świebodzicach.
6 marca w przestronnych urokliwych wnętrzach Arttess - odbyło się spotkanie dla kobiet.
Zaczęło się ono od klimatycznego koncertu Mai Ludwiczak
- artystki o elektryzującym,
głębokim głosie oraz jej męża –
Pawła, wirtuoza gitary klasycznej i basowej. Organizatorki
przygotowały na ten szczególny
wieczór bogaty program. Oprócz wspaniałej, klimatycznej
atmosfery i pysznych wypieków,
odbyły się cztery interesujące
wykłady tematyczne. Była mowa o dobroczynnym wpływie
aktywności fizycznej na organizm, o dietach - jej mitach
i faktach oraz o niezbędniku
każdej kobiety czyli o torebce
- jak powstała i czy to na pewno
był kobiecy pomysł. Na koniec

wystąpiła współorganizatorka
całego przedsięwzięcia - Justyna Kadulska-Liman z wykładem dotyczącym analizy kolorystycznej typów urody. W trakcie
trwania całej imprezy można
było za darmo skorzystać z prostych zabiegów SPA lub wygrać
vouchery na profesjonalny makijaż wykonywany tego wieczoru przez panie wizażystki.
Była również możliwość skorzystania z rad pani dietetyk. Oprócz tego, na koniec imprezy
rozlosowano wiele atrakcyjnych
nagród.
Wydarzenie jakim był Dzień
Kobiet w Arttess było wprowadzeniem do szeregu kolejnych
spotkań o charakterze warsztatowo-zajęciowym w różnej tematyce. Autorką całej inicjatywy
i właścicielką tych pięknych
wnętrz jest Teresa Anniuk
- Gulak. Artystka o wszechstronnych zainteresowaniach, która
tworząc Arttess - zrealizowała
jedno ze swoich marzeń. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie w ludziach wyobraźni i kreatywno-

ści na różnych polach. W ramach działalności Arttess, które
nastawione jest na aktywność
artystyczną, dodatkowy został
stworzony profil „Madame ART”,
w ramach którego odbyło się
właśnie spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Jego specyfiką będą
warsztaty z zakresu rozwoju
osobistego, wizażu i stylizacji,
zajęcia jogi oraz spotkania wellness. Zainteresowane osoby

mogą odnaleźć i polubić profil
Madame ART na Facebooku, by
móc na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia.
Arttess zaprasza do współpracy wszystkie osoby z pomysłem
na własną inicjatywę.
Przygotowała: Justyna
Kadulska-Liman
Foto: Agnieszka
Antosiewicz-Mas

Bliska podczerwień
i daleka
apraszamy 1 kwietnia o go-dzinie 17.00 do Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach, gdzie odbędzie się wernisaż
Z
wystawy zdjęć naszego lokalnego artysty - fotografa, Ka-mila

Pluty „Bliska podczerwień - a jakże daleka”.

KAMIL PLUTA
Urodzony w Świebodzicach z wykształcenia geolog i administratywista. Wykazujący zainteresowania z dziedziny nauk
o ziemi oraz szeroko pojęte przyrodnicze. Pierwszy aparat tzw.
„cyfrak” to ok 2004 rok i te początki wiążą się z szeroko pojętą
rewolucją cyfrową. Te-matyka zdjęć jest głównie przyrodnicza.
Fotografia przyrodnicza była też przyczyną zainteresowania się
techniką wykonywania zdjęć w bliskiej podczerwieni.
Serdecznie zapraszamy!
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w naszym mieście
P

rezentujemy drugą część
referatu autorstwa Pana
Zbigniewa Gałusińskiego,
przygotowanego
z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Koła nr 1 Polskiego
Związku Filatelistów w Świebodzicach. Jubileusz obchodzony
był w 2015 roku.

POLSKI ZWIĄZEK
FILATELISTÓW
W ŚWIEBODZICACH
1950-2015
(...)
Działalność wystawiennicza
jest niewątpliwie najważniejszym i najbardziej spektakularnym przejawem funkcjonowania kół filatelistycznych. Nasze
świebodzickie Koło w ciągu
minionych 65. lat uzyskało na
wystawach filatelistycznych
różnych szczebli ogromną liczbę
medali, odznaczeń i wyróżnień.
Zdając sobie sprawę z przeogromnego materiału w tej kwestii, pozwolę sobie na wskazanie
jedynie najważniejszych i najcenniejszych wydarzeń związanych z wystawiennictwem filatelistycznym w minionym okresie. Jednocześnie chciałbym
przekazać wyrazy podziękowania, koleżeńskiego szacunku
i uznania dla tych wszystkich,
których nie przywołam z imienia
i nazwiska w tej informacji,
a którzy byli współautorami
dotychczasowych sukcesów
Koła PZF w Świebodzicach.
Otóż aktyw Koła zorganizował
60 imprez filatelistycznych
w naszym mieście, z których na
szczególną uwagę zasługują:
„Pierwsza Wystawa Filatelistyczna” w 1957 roku, II Wystawa Filatelistyczna „Świebodzice
1960”, Krajowa Wystawa Filatelistyczna „50 lat PZF w Świebodzicach”, Międzynarodowa
Wystawa Filatelistyczna „Świebodzice 2004”, Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Świebodzice 2009”, Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej „Świebodzice 2011”,
Wystawa Plakatu Filatelistycznego w 2012 roku.
Z okazji organizowanych
w Świebodzicach imprez filatelistycznych ukazały się rozmaite
wydawnictwa pocztowe, filatelistyczne, okolicznościowe i pamiątkowe, które dokumentują te
wydarzenia. Szczególnie znaczący wkład w ich projektowaniu, opracowaniu i wydaniu
mają: Lech Parczewski, Paweł
Dziurzyński, Zbigniew Gałusiński, Tadeusz Gawlicki
i Krzysztof Jaworski.
Na szczeblu wystaw międzynarodowych najwyższą rangę
zajmują wystawy światowe pod
patronatem FIP, na których 19
razy wystawiano eksponaty
świebodzickich filatelistów: Mirosława Gałusińskiego i Alicji
Łuszczyny 5 razy, Zbigniewa
Gałusińskiego 4 razy, Urszuli

Jaworskiej i Henryka Połcia
2 razy oraz jeden raz Jerzego
Gibka. Eksponaty wymienionych filatelistów były prezentowane w kilkunastu krajach, między innymi w Bułgarii, Białorusi, USA, Indonezji, Tajlandii,
Luksemburgu, Hiszpanii, Słowacji, Niemczech (również
w NRD), Portugalii, Rumunii,
Finlandii, Francji, Holandii, Korei, Chinach, Grecji. W niektórych krajach wielokrotnie.
Na wystawach światowych
świebodziccy filateliści uzyskali
osiągnięcia, które przeszły do
annałów polskiej filatelistyki.
Przede wszystkim Zbigniew
Gałusiński za prezentację eksponatu „Lotnictwo sportowe
w Polsce 1926-1939” dwukrotnie uzyskał medal duży pozłacany na wystawach w Atenach
i Pekinie (najwyższe wyróżnienia w historii świebodzickiej
filatelistyki), Henryk Połeć
- medal pozłacany na wystawie
w Pekinie za eksponat
„Między Atenami a Rzymem-Letnie Igrzyska
Olimpijskie do 1960”,
Alicja Łuszczyna - medal duży srebrny również na wystawie w Pekinie za eksponat „Ruch
olimpijski w Polsce”.
Medale srebrne na wystawach w Bangkoku
(Tajlandia) i Salamance
(Hiszpania) przyznano
Urszuli Jaworskiej za
eksponat „Filatelistyczny przewodnik po Sudetach”.
Ogółem eksponaty
świebodzickich filatelistów uczestniczyły 104
razy w wystawach międzynarodowych, uzyskując 93 wyróżnienia
konkursowe.
Na krajowej arenie
wystawienniczej najwyższą rangę mają
Ogólnopolskie Wystawy Filatelistyczne (OWF), a uzyskane
na nich wyróżnienia konkursowe są szczególnie znaczące dla
filatelisty-wystawcy. Dlatego
medal duży pozłacany Alicji
Łuszczyny i wygranie Klasy
Młodzieżowej Wystawy na XX
OWF we Wrocławiu w 2008
roku to najwybitniejsze osiągnięcie w historii świebodzickiej
filatelistyki. Złote medale Henryka Połcia na XIX OWF
w Katowicach 2003 i ponownie
na XXI OWF w Warszawie
w 2014 roku są najcenniejszymi
osiągnięciami w historii świebodzickiej filatelistyki w klasie
wystawców dorosłych. Osiągnięcia Alicji Łuszczyny zostały
docenione przez Polską Kapitułę
Filatelistyczną, która przyznała
jej statuetkę „Prymus - Junior”
za szczególne osiągnięcia wystawiennicze w 2008 roku.
W tym miejscu pragnę podkreślić, że jest to już trzecia statuetka „Prymus” przyznana dla
świebodzickich filatelistów.
Oprócz wystaw ogólnopolskich, w których eksponaty fila-

telistów ze Świebodzic uczestniczyły 44 razy, ważne miejsce
zajmują wystawy niższej rangi,
mianowicie II i III stopnia, jak
również wystawy lokalne i pokazy. Liczby mówią, że w wystawach II stopnia uczestniczyliśmy 220 razy, w wystawach III
stopnia - 274 w lokalnych - 97
oraz w pokazach - 338. Nietrudno też wskazać jedną z najwybitniejszych osobowości w Polsce,
na szczeblu wystaw krajowych,
którą jest nasz Kolega Henryk
Połeć - zdobywca kilkudziesięciu medali dużych złotych
i złotych.
Podsumowując działalność
wystawienniczą, przywołam
jeszcze trzy istotne liczby: 88
świebodzickich
filatelistów
opracowało dotychczas aż 200
eksponatów wystawowych, które zaprezentowano 1077 razy
w imprezach filatelistycznych,
przede wszystkim na wystawach
konkursowych.

Obok uczestnictwa w wystawach w charakterze wystawców
prezentujących swoje eksponaty,
niektórzy z członków naszego
Koła uczestniczą w tego typu
imprezach jako członkowie sądów konkursowych, czyli jurorzy. Już w latach pięćdziesiątych
Lech Parczewski był sędzią
wystawy ogólnopolskiej. Obecnie jurorami I klasy PZF (najwyższej w Polsce) są Jerzy
Gibek i Zbigniew Gałusiński,
który 1999 roku był aspirantem
OWF „Wałbrzych-Książ 99”,
natomiast w 2003 roku, sędzią
XIX OWF w Katowicach, na
której Jerzy Gibek, uczestniczył
w pracach sądu konkursowego
jako aspirant.
Ważne miejsce w organizacji
imprez filatelistycznych zajmuje komisarz wystawy, osoba znaczącej wiedzy organizacyjnej
i wystawienniczej. Szczególne
miejsca w tej działalności zajmują Zbigniew Gałusiński,
który w 1983, 1987, 1991 i 1995
oraz Jerzy Gibek 2014 roku;
pełnili oni obowiązki komisarza

na szczeblu ogólnopolskich wystaw filatelistycznych.
Kolejnym wątkiem niniejszego opracowania jest działalność
publikacyjna. W minionym
okresie ukazało się ponad dwieście informacji i artykułów, również kilkadziesiąt katalogów,
palmaresów i informatorów
z imprez organizowanych przez
filatelistów w Świebodzicach.
Ukazały się również zwarte
publikacje filatelistyczne. Początek dał Lech Parczewski,
który już w latach pięćdziesiątych wydał swoje autorskie
opracowania - „Europejskie
szlaki pocztowe XVI i XVII
wieku”, „Poczta Polska w czasie
Powstania Kościuszkowskiego”
i „Nadruki GROSZY”. W 1986
roku ukazała się publikacja
Zbigniewa
Gałusińskiego
„Przewodnik wystawcy”. W latach następnych opublikowano
„Kalendarium PZF w Świebodzicach 1950-2000” autorstwa
Krzysztofa Jaworskiego i Zbigniewa
Gałusińskiego. W roku
2009 Zbigniew Gałusiński opublikował dalszą część „Kalendarium PZF w Świebodzicach 2000-2009”.
W 2010 i 2011 roku
ukazały się zespołowe
opracowania: „Ruch
filatelistyczny w Świebodzicach 1948-2010”
oraz
„Bibliografia
historii poczty i filatelistyki w Świebodzicach”. W 2014 roku
Jerzy Gibek opublikował „Szkice z dziejów
poczty w Świebodzicach ”, którą na światowej wystawie w Seulu
2014 roku wyróżniono
medalem posrebrzanym.
Warto zasygnalizować również inne ważne wyróżnienia uzyskane przez
świebodzickich filatelistów.
Wymienię w tym miejscu tylko
te najważniejsze i najcenniejsze.
Na szczeblu odznaczeń państwowych Kazimierz Choj-

nowski i Zbigniew Gałusiński
otrzymali Srebrny Krzyż Zasługi. Brązowy Krzyż Zasługi
otrzymali natomiast: Paweł
Dziurzyński, Tadeusz Gawlicki i Krzysztof Jaworski.
Najwyższe odznaczenia przyznawane w Polskim Związku
Filatelistów - Złotą Odznakę „Za
zasługi dla polskiej filatelistyki”
otrzymali: Kazimierz Chojnowski, Paweł Dziurzyński,
Zbigniew Gałusiński, Jerzy
Gibek. Srebrną Odznakę otrzymali: Tadeusz Gawlicki, Krzysztof Jaworski, Henryk Połeć
oraz Koło Nr 1 PZF w Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki.
Ponadto w minionym okresie
wymienieni niżej filateliści
otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, z których najbardziej
znaczące są:
G dyplom „Mistrz Filatelistyki Olimpijskiej”, przyznany
przez Międzynarodowy Komitet
O-limpijski otrzymał Zbigniew
Gałusiński,
G medal brązowy PKOl „Za
Zasługi dla Polskiego Komitetu
Olimpijskiego” otrzymał Zbigniew Gałusiński,
G złotą odznakę „Za Zasługi
dla Kultury Polskiej” otrzymał
Jerzy Gibek,
G medal Komisji Edukacji
Narodowej otrzymał Krzysztof
Jaworski,

G plakietką do medalu złotego, Polski Komitet Olimpijski
wyróżnił Henryka Połcia,
G medal Kapituły PZF „Za
inicjatywę i publikacje”, wyróżnienie zespołowe w 2010 roku.
Kończąc niniejsze opracowanie, koniecznie muszę podkreślić fakt, że działalność świebodzickich filatelistów znajduje
zrozumienie i wsparcie byłych
i obecnych władz miasta Świebodzice, Starostwa Powiatu
w Świdnicy, Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Filatelistów
w Wałbrzychu, Poczty Polskiej
S.A., Regionalnego Biura Marketingu i Filatelistyki we Wrocławiu, Dyrekcji Miejskiego
Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Świebodzicach,
Termetu S.A., PSS „Społem”,
PWPO - Promont, Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach, Towarzystwa Miłośników
Świebodzic i wielu innych jednostek gospodarczych, spółdzielczych i prywatnych w Świebodzicach.
My, świebodziccy filateliści,
wyrażamy Wam gorące podziękowanie za to, że przez minionych 65 lat cały czas jesteście
z nami i wspieracie naszą działalność.
I

W

lipcu 2015 roku, Oddział
Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach ogłosił konkurs na
krótkie opowiadanie fantasy. Prace były
oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II
uczniowie gimnazjum.

- Jacek, gaś już to światło i idź spać, bo
jutro jest szkoła!
- Dobrze, mamo, jeszcze tylko 5 minut... - odkrzyknął Jacek.
- Pięć minut, pięć minut. Jutro rano
będziesz mówił to samo, a ja wtedy będę
nieugięta, pamiętaj, będę u ciebie w pokoju równo z budzikiem, a jak nie wstaniesz,
to trudno - Twój problem, będziesz szedł do
szkoły na piechotę! - powiedziała mama
i skończyła, toczącą się jak co wieczór dyskusję.
Po rozmowie z mamą Jacek powrócił
do czytania książki, którą znalazł tego wieczoru na strychu. Mama mówiła mu, że ta
książka należała jeszcze do jego dziadka,
a później do jego taty, który pewnego dnia
zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Wspomniany tata Jacka był fizykiem i z zamiłowania astronomem, poprzez
badania, jakie prowadził, chciał udowodnić
istnienie innych planet poza naszym układem słonecznym i życie na nich. Książka,
którą z takim zamiłowaniem czytali męscy
członkowie rodziny Jacka nosiła tytuł
,,Kamienne fundamenty”.
,, Na bardzo odległej planecie, w bardzo
odległym układzie planetarnym istniała
planeta Pellos, którą oprócz Pelloseń-czyków zamieszkiwali również mieszkańcy
trzech innych planet, a mianowicie:
Krosus’a, Infernos’a i Berondy. Zapytacie
pewnie, dlaczego nie zamieszkiwali oni
swoich planet? Otóż wiele tysięcy lat temu
powstała planeta Zakrix, była ona największą planetą w układzie planetarnym o tej
samej nazwie. Zamieszkiwali ją mieszkańcy czterech późniejszych planet, lecz
zacznijmy od początku...
Planetę Zakrix zamieszkiwały bardzo
uzdolnione istoty, były one podzielone na
cztery grupy, z których każda posiadała
inne moce. Jedni panowali nad ogniem,
drudzy nad wodą i lodem, trzeci nad ziemią, a czwarci nad wiatrem. Każda grupa
posiadała swojego przedstawiciela władzy.
Przez setki lat rządzili oni spokojnie i rozważnie, każdą decyzję podejmowali
wspólnie, a jej konsekwencje były zawsze
pozytywne, czyli innymi słowy - na
Zakriksie panował ład i porządek. Niestety,
nic nie trwa wiecznie, wszystko zmieniło
się, gdy do władzy w plemieniu ognia
doszedł zły, okrutny i żądny władzy
Krakenos. Podstępem skłócił on pozostałych wodzów plemion i w rezultacie doprowadził do krwawej i okrutnej wojny, która
trwała jeszcze przez wiele lat. Walki trwałyby zapewne jeszcze długo, gdyby nie to,
że siła z jaką nagromadzone moce czterech
żywiołów się połączyły, doprowadziła do
wybuchu planety Zakrix i do podzielenia
jej na cztery mniejsze planety. Na wspomniane wcześniej planety, z których każda
była zbudowana z jednego z czterech
żywiołów: Krosus z wiatrów, Infernos
z ognia, Beronda z lodu i wody, i Pellos
z ziemi. Już pewnie zauważyliście, dlaczego mieszkańcy czterech planet zamieszkują tylko jedną z nich - bo oczywiście tylko
na niej da się żyć. Pellos jest bardzo podobna do naszej Ziemi, istnieje tylko jedna bardzo mała, lecz bardzo znacząca różnica
między nimi: na Pellosie w warunkach
naturalnych nie istnieje żaden z trzech
innych żywiołów, przez co brak tam jakiejkolwiek roślinności i zwierząt. Dlatego
Pelloseńczycy bardzo chętnie, wręcz z otwartymi ramionami przyjęli na swojej planecie imigrantów z pozostałych planet i od
tamtej pory ponownie żyją razem pokojowo i wspólnie utrzymują ład i porządek. Po
tym, jak wszyscy mieszkańcy Zakriksa
ponownie się zjednoczyli i postanowili żyć
w zgodzie i porządku, podjęli również
decyzję o podpisaniu traktatu pokojowego
o nieagresji, w którym oprócz podstawowych zasad współżycia zawarto również
punkt o tym, że starszyzna każdego z plemion w ramach daru dla bogów, którzy
oszczędzili ich życie w czasie wojny jest
zobowiązana do przekazania czegoś od siebie. Darem każdego z plemion było podzielenie się tym, co jest dla nich najważniejsze.
Darem ludzi wiatru była uczciwość, ludzi
ognia odwaga, ludzi wody i lodu miłość,
a ludzi ziemi mądrość. Każda z tych ważnych cech została zamieniona przez starszyzny plemion ich starodawnymi magicznymi zaklęciami w kamienie, które od tej
pory stały się kamiennymi fundamentami
ich państwa. Zostały one umieszczone na
Pellosie w pałacu Czterech królów, rządzą
oni ramię w ramię, bo każdy z nich jest
równy innym. Pellos reprezentował król
Alfrend, Krosus król Kallun, Berondę król
Sallam, a Infernos król Uhmak. Kamienne
dary znajdowały się pod tronami królów
w zależności od tego, z którego plemienia
król pochodził, to właśnie z tego plemienia
kamień znajdował się pod jego tronem.
Wszystko działało sprawnie i dobrze,

Ponieważ otrzymywaliśmy sygnały,
iż wielu czytelników także i z dorosłego
grona, chciałoby poznać prace konkursowe, od dwóch miesięcy publikujemy
prace nagrodzonych utworów. Dziś
zdobywczyni I miejsca w kategorii I
- Alicja Farej.
I

ludzie byli dla siebie mili i uprzejmi, a dzięki kamiennym fundamentom najważniejsze cechy pozostały zachowane i były przekazywane następnym pokoleniom. Wracając do Krakenosa, który bądź co bądź
w pewien sposób przyczynił się do tego
wszystkiego, sprawiając najpierw tyle zła
i śmierci, po wojnie został on wraz z rodziną wygnany z układu Zakriksa do najodleglejszego punktu, jaki się znajdował w tej
galaktyce. Toczył on wygnańczo - więzienne życie, jeśli razem z rodziną chcieli coś
zjeść, to musieli wypasać bydło, polować,
uprawiać różne rośliny i własnoręcznie
tworzyć przedmioty użytku domowego. To
wygnanie to był bilet w jedną stronę, bez
możliwości powrotu, ani dla niego, ani dla
jego rodziny. Pewnie się zastanawiacie,
czemu oni tak długo żyli? To dzięki prastarym zaklęciom starszyzny, które uprawniały króla wraz z familią do dłuższego życia
niż przeciętne istoty ich pokroju. Trwało to
dłuższy czas, nim nadeszła pora na
Krakenosa, żył długo, przeżył większość
swoich dzieci i swoją żonę, oprócz jednego syna: Krasusa. Ostatnim życzeniem na
łożu śmierci Krakenosa, było to, by jego
ostatni potomek zemścił się na jego okrutnych pobratymcach, którzy zapewnili mu
taki los. Zadaniem Krasusa było wykradzenie kamiennych fundamentów z pałacu
czterech królów Pellos. Co, niestety, mu się
udało. Był to świąteczny dzień, mieszkańcy Pellosa świętowali 350. urodziny
króla Alfrenda. Na Pellosie panowało
wtedy duże zamieszanie, wszyscy szykowali się na przyjęcie z okazji jego urodzin
i prawie nikogo nie było w pałacu czterech
królów. Była to wręcz idealna sytuacja
i Krasus ją wykorzystał. Niezauważony
wszedł do pałacu, wykradł wszystkie cztery kamienie i również niezauważony
opuścił pałac. Po opuszczeniu Pellosa
postanowił raz na zawsze pozbyć się kamieni, jego planem było wyrzucenie ich na
pobliskie planety, tak żeby już nikt ich
nigdy nie znalazł i nie wykorzystał.
Możliwe, że z roztargnienia lub ze zwykłej
głupoty, zamiast wyrzucić kamienie na ich
przeciwstawne planety, zostawił je na ich
planetach macierzystych, gdzie zamiast
stracić na wartości, zyskały na niej i stały
się jeszcze silniejsze. Podczas pozbywania
się ostatniego fundamentu, kamienia odwagi, źle postawił nogę i wpadł do lawy, która
pochłonęła go na całą wieczność. Od razu
po wykradzeniu kamieni przez Krasusa na
Pellosie zaczęło dziać się coś dziwnego.
Ludzie przestali się kochać, każdy każdego nienawidził i wszyscy się nawzajem
zdradzali. Z powodu tchórzostwa ludzie
przestali wychodzić z domów, odkrywać
nowe rzeczy, lecz tego nie mogli robić również dlatego, że po prostu zgłupieli. Od tej
pory rozboje i kradzieże na Pellosie były na
porządku dziennym. Tamtejsi mieszkańcy
całkowicie zapomnieli o przestrzeganiu
zasad, które jeszcze przed chwilą były dla
nich najważniejsze. Świat Pelloseńczyków
całkiem stanął na głowie, od całkowitej
katastrofy mógł ich uratować tylko prawdziwy bohater...”
- Ej, co to ma znaczyć? Czemu dalej nic
nie ma? Kto to widział kończyć książkę
w pół słowa, tak się nie robi, tak nie wolno!
- powiedział Jacek i odrzucił książkę na
bok, jednak po chwili zaintrygowany
ponownie wziął ją do ręki - może dalej jest
coś napisane, niby nigdy nic nie wiadomo
- powiedział i z nadzieją znowu otworzył
książkę, i nagle.... Na jednej ze stron zobaczył czyjeś oczy, myślał, że mu się przewidziało, lecz to nie były zwidy, to była rzeczywistość. Jeszcze raz spojrzał w te tajemnicze oczy, myśląc, że to jest obrazek
i nagle poczuł, jak coś zrywa go z kanapy
i wciąga do książki! Był przerażony
i próbował zamknąć książkę, by powstrzymać tą tajemniczą siłę, lecz było już za
późno i nie udało mu się. W wyniku
wyczerpującej walki stracił przytomność
i ocknął się dopiero po kilku minutach. To,
co zobaczył po przebudzeniu bardzo go
zaskoczyło. Miejsce, w którym się znajdował wyglądem przypominało pustynię,
lecz nie do końca, wokół niego znajdowało się wiele szklarni. W tych szklarniach
rosły potrzebne mieszkańcom do życia
rośliny, w niektórych znajdowały się
pastwiska, a jak podszedł bliżej do jednej
ze szklarni, to zobaczył drzewa na których
rosła... woda! Ten widok tak bardzo go
pochłonął, że w ogóle nie zauważył, jak
powoli zbliża się do niego czwórka nieznajomych. Jeden z nich był niski i gruby,
i miał burzę kolorowych włosów, które
cały czas ruszały się w różne strony, drugi
z nich wyglądał jak normalny człowiek,
lecz był cały niebieski i miał długą, bujną
brodę, i włosy do pasa, oczywiście również
niebieskie. Trzeci z nich był bardzo wysoki i z wyglądu niezbyt przyjemny, ubrany
był cały na czarno, miał też czarną przepaskę na oku, tylko jego włosy się wyróżniały, bo były krótkie, kręcone i całe czerwone. Czwarta istota była dziewczyną, miała
brązową skórę, piękne, długie, kręcone

włosy o kolorze bardzo jasnego brązu, w jej
wyglądzie najbardziej wyróżniał się przezabawny cyrkowy kapelusz, który miała na
głowie.
- Witaj na Pellosie Jc7! - powiedział
karzełek z kolorowymi włosami. - Nazywam się Bados i pochodzę z Berondy, ten
tutaj (wskazał na tego niebieskiego z brodą)
to Protos z Krosusa, ten przyjemniaczek
- mówiąc to Bados puścił do niego oko - to
Karamis z Infernosa, a ta piękna dama to
Zellda z Pellosa, tak na marginesie to nasza
szefowa.
- J.... co? Ja nazywam się Jacek
Packowski. Kim wy jesteście? Co wy tu
robicie? CO JATU ROBIĘ?! - spytał coraz
bardziej przerażony Jacek.
- Nazywam się Bados i pochodzę z...
- zaczął od nowa nieznajomy.
- Bados, daruj sobie - przerwała mu
Zellda - Jc7, jak już zapewne wiesz, znajdujemy się na Pellosie, który, jak również
wiesz, zmierza ku kolejnej katastrofie, niedługo w naszym układzie planetarnym
będzie osiem planet zamiast czterech.
Jeszcze się nie domyśliłeś, co tu robisz?
- spytała Zellda Jacka, który jako odpowiedź lekko zdezorientowany pokręcił
przecząco głową - Ahhhh, OK... przybyłeś
tutaj, by nas wszystkich uratować przed
totalną zagładą, Jc7, jesteś naszym bohaterem.
- Naprawdę, aaaa... OK... rozumiem, ale
czemu akurat ja? - spytał Jacek.
- Zostałeś wytypowany ze wszystkich
Ziemian jako ten, który może nas uratować, więc cię wezwaliśmy - powiedział
Protos.
- OK, a co mam robić? - zapytał Jc7.
- Do tej pory ustaliliśmy, że to Krasus,
syn Krakenosa ukradł kamienne fundamenty i że umieścił je na pobliskich planetach, tylko nie wiemy, gdzie dał poszczególne kamienie - powiedział Bados.
- Jeśli umieścił je na przeciwstawnych
planetach, to już po nas, nie da się ich uratować, kamienie pod wpływem warunków
atmosferycznych rozpadną się na miliony
kawałków, których nie da się poskładać
- dokończyła Zellda.
- Zapomnieliście, że on nic o nas nie
wie, czyli też nie wie, o co chodzi z kamiennymi fundamentami - powiedział
Protos.
- No, dobrze, to zacznijmy od początku.
Wiele tysięcy lat temu istniała planeta
Zakrix... - zaczął swoją opowieść Bados.
- Nie, nie, ja wszystko wiem, znam całą
waszą historię i wiem nawet, gdzie Krasus
ukrył fundamenty - przerwał mu Jc7.
- Co, niby skąd możesz to wszystko
wiedzieć, skoro nawet nie wiesz, jak się
nazywasz i po co tu jesteś? - zdziwiony
spytał go Protos.
- Nie przerywaj mu, Protos, mów dalej,
Jc7, gdzie są fundamenty? - spytała Jacka
Zellda.
- Nazywam się Jace... OK niech będzie
Jc7, nawet nieźle brzmi. Wiem to wszystko z książki... - spojrzał na nich i od razu
wiedział, że coś tu nie pasuje - Jak to, wy
nie wiecie nic o książce, to jak mnie tu
ściągnęliście?
- Ojciec Protos’a jest w starszyźnie
Krosusa i zna wiele przydatnych zaklęć,
których nauczył Protosa - powiedziała
Zellda.
- Zawsze do usług! - powiedział Protos
i się ukłonił.
- Dobra, wróćmy do tej książki, o co
z nią chodzi? - zagaiła Zellda.
- Nic ważnego, po prostu znalazłem
ostatnio na strychu książkę, w której była
opisana cała wasza historia, od powstania
do momentu wykradzenia kamieni przez
Krasusa. Jej ostatnimi słowami były:
,,Świat Pelloseńczyków całkiem stanął na
głowie, od całkowitej katastrofy mógł ich
uratować tylko prawdziwy bohater...”
- zacytował Jc7. - W tamtym momencie
trochę się wkurzyłem, bo co to za książka,
szczególnie taka pochłaniająca, co nie ma
prawdziwego zakończenia. Lecz właśnie
w tej chwili zrozumiałem, że to ja jestem
tym bohaterem i że naszym zadaniem jest
dokończenie tej książki, no i oczywiście,
uratowanie waszego świata.
- A było tam coś o nas, może jakieś
obrazki? No, bo jeśli były obrazki, to mam
nadzieję, że mnie nie pogrubili, bo wiesz, ja
nie jestem gruby, ja mam tylko grube kości.
Niektórzy ludzie źle to interpretują i...
- powiedział bardzo poważny Bados.
- Bad, zamknij się i nie przerywaj!
- skarciła go Zellda - Przepraszam cię za
niego, na co dzień to jest normalny i poważny człowiek, ale czasem… nie mam
siły go słuchać. - powiedziała Zellda, lekko
wzdychając. - OK, to gdzie są kamienie?
- Krasus nie umieścił ich na przeciwstawnych planetach, jak myślicie, tylko na
ich planetach macierzystych - powiedział
Jc7.
- Czyli wyszło na moje, od razu mówiłem, że to patentowany idiota, a wy uważaliście go za jakiegoś geniusza - po raz
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pierwszy podczas dyskusji odezwał się
Karamis, miał on bardzo niski i ciężki głos.
- Naprawdę, Jc7? To genialnie, wychodzi na to, że nie musimy stosować żadnych
niebezpiecznych i niemoralnych forteli,
wystarczy że każdy z nas poleci na swoją
planetę macierzystą i odzyska kamień
- powiedziała Zellda, ignorując wywody
Karamisa.
- OK, to plan jest taki, że wy lecicie na
swoje planety i odzyskujecie kamienie,
a ja wracam na Ziemię, tak? - spytał Jc7.
- O nie, nie, nie, kolego. Plan jest taki, że
KAŻDY z nas, oprócz mnie leci na swoją
planetę i szuka kamieni - powiedziała
Zellda.
- Ale czemu ja mam lecieć na Ziemię
i szukać fundamentów, a ty tutaj zostaniesz? - spytał lekko zaskoczony Jc7.
- O matko, to ty jeszcze nie zauważyłeś?
Przecież Zellda jest z Pellosa, a jak już
wcześniej ustaliliśmy, na Pellosie nie ma
ani jednego fundamentu - powiedział
Protos. - Krasus umieścił kamień mądrości
na Ziemi, na twojej Ziemi i tylko ty
będziesz umiał go znaleźć.
- Kochani, nie wiem, czy nie byłoby
lepiej, gdyby Zellda pojechała z nim na
Ziemię. Przecież tylko prawdziwy Pelloseńczyk będzie w stanie znaleźć kamień
mądrości - powiedział Bados.
- Hmmm, no, może i masz rację Bad,
tylko my potrafimy wyczuć prawdziwy
kamień. OK, czyli plan jest taki, ty Badosie
lecisz na Berondę, Ty Protosie lecisz na
Krasusa, a ty Karamisie zajmujesz się
Infernosem. Amy - mówiąc to wskazała na
Jacka - lecimy na Ziemię.
- OK, to za ile dni wyruszamy? - spytał
Jacek.
- Hahahahahahahaha - w odpowiedzi
Jacek usłyszał wybuch tubalnego śmiechu,
śmiali się wszyscy, nawet ponury Karamis.
- Jakich dni?! Wyruszamy za chwilę, nie
ma chwili do stracenia. Z minuty na minutę
nasza planeta coraz bardziej zmierza ku
całkowitej destrukcji - dodała Zellda już
bardzo poważnie - to jak, wszyscy gotowi?
- spytała.
- Tak! - wszyscy odpowiedzieli chóralnie, oprócz Jc7.
- Jest godzina 44, spotkamy się tutaj
równo o 48. Ruszamy za 3... 2... - zaczęła
odliczać Zellda.
- Ale... - zaczął Jacek.
- ... 1... - dokończyła Zellda i odlecieli.
Teleportacja trwała około 20 sekund,
lecz w jej trakcie Jacek w filmowych
kadrach zdążył zobaczyć całe swoje życie
i zastanowić się nad testamentem. Na
szczęcie lądowanie było względnie miękkie i wygodne, oczywiście jeśli można tak
powiedzieć o lądowaniu na stercie mokrego i zimnego śniegu.
- No i jesteśmy, co tak leżysz? Wstawaj,
musimy się pospieszyć, słabo bo słabo, ale
wyczuwam kamień. No, dawaj! - powiedziała Zellda do ciągle leżącego w śniegu
Jacka.
- OK, OK, już idę. Gdzie my w ogóle
jesteśmy? - spytał Jacek, równocześnie
otrzepując się ze śniegu.
- No, właśnie miałam o to ciebie zapytać, wydaje mi, że gdzieś na Ziemi - stwierdziła Zellda.
- Bardzo odkrywczo... To pewnie jakiś
biegun, czy coś w tym stylu. Gdzie wyczuwasz największą aktywność kamienia?
- spytał Jc7.
- Z północy - zobaczyła jego lekko
zdezorientowaną minę - czyli stamtąd
- wskazała ręką na lewo.
- No, to chodźmy - powiedział Jacek.
Przeszli już jakieś dwa kilometry
w ciszy, w końcu pierwsza odezwała się
Zellda.
- Nie wiem, czy to ważne, ale oprócz
kamienia wyczuwam również lekkie drgania podłoża i zapach metanu i siarki
w powietrzu.
- Aha... fajnie, ale jak? - spytał się lekko
zaskoczony Jacek.
- Jc7, chyba masz wyjątkowo krótką
pamięć, jeśli zapomniałeś, że pochodzę
z plemienia, które powiedzmy,,zawodowo”
zajmuje się Ziemią i zjawiskami z nią związanymi. U nas takich rzeczy uczymy się
w szkole, a wy nie? - zagaiła Zellda.
- Nie, my mamy bardziej normalne
i pospolite przedmioty, na przykład polski,
matmę, biologię, geografię... No, właśnie
GEOGRAFIA! O czym my to ostatnio rozmawialiśmy... o krajach Skandynawskich.
No, jasne, drżenia ziemi, zapach siarki,
śnieg... JESTEŚMY NA ISLANDII!!!
Zelldo, przypomnij mi, proszę, z jakiej planety pochodził Krasus? - z wielkim uśmiechem na ustach spytał Jacek.
- No, z Infernosa. - odpowiedziała zdziwiona Zellda.
- Tak, a co jest ich specjalizacją...?
- Ogień...
- Dobrze, a czy zapach siarki i drżenia
ziemi z czymś ci się kojarzą? - spytał przeszczęśliwy Jacek.
- Hmmm, z wulkanami, ale co... O mój
królu! Krasus schował fundament w wulkanie! A to idiota! - powiedziała i aż
zaczęła skakać z radości i podekscytowania.
- OK, przeszliśmy już około cztery kilometry, czy lepiej wyczuwasz kamień?
- Tak, tak, tak!!! Dużo lepiej, wydaje mi
się, że jesteśmy już niedaleko.
- No, to OK, słuchaj, czy mógłbym
zadać kilka pytań, bo niestety, w dalszym
ciągu pomimo przeczytania książki niewiele o was wiem - spytał lekko zawstydzony
Jc7.
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- Pewnie, dawaj! - odpowiedziała
Zellda, lecz zanim Jacek o coś ją zapytał,
zdążyli przejść kolejny kilometr.
- No, dobra, zacznę od takiego trochę
banalnego... czemu powiedziałaś, że
w chwili naszego wylotu była godzina 44,
a mamy wrócić o 48 godzinie? - spytał
Jacek.
- Aaaa, nasz król Alfrend przybył do nas
z Ziemi i wprowadził na naszej planecie
wiele zmian, między innymi usprawnił
zegarki, czas i od tamtej pory doba trwa
u nas od 24 do 48 - odpowiedziała Zellda,
lekko zdyszana.
- A czemu akurat tak?
- Jak to on stwierdził, że jak mieszkał na
Ziemi, to zawsze brakowało mu doby
i teraz w ten sposób postanowił ją sobie
wydłużyć.
- Tak, mój tata też tak zawsze mówił... powiedział Jacek i posmutniał.
- A co się z nim stało? - spytała go
i lekko zwolniła.
- Zaginął wiele lat temu, byłem wtedy
jeszcze mały, wiesz, podobno w miejscu,
gdzie go ostatnio widziano miał przy sobie
tą samą książkę, która mnie do was przywiodła.
- A jak nazywał się twój tata? - spytała
Zellda zaintrygowana.
- Alfred Packowski, a co?
- Nic, nic, podobno miałeś jeszcze
jakieś pytania? - odparła Zellda, było
widać, że wyraźnie spochmurniała.
- Aaaa, no, tak, czemu wasza czwórka
nie zmieniła się, tak jak reszta mieszkańców Pellosa?
- Proste, bo nie było nas na Pellosie,
a takie coś może dopaść tylko tych, którzy
znajdują się na planecie. W ogóle, jeśli
chcesz opuścić naszą planetę, to musisz
prosić o zgodę jednego z królów, z czym
bywa ciężko. Dlatego większość mieszkańców planety bardzo rzadko opuszcza
dom, oczywiście, oprócz nas. Nasza
czwórka kilka lat temu założyła
klub,,Podróżników galaktyki” i akurat
w czasie tej katastrofy zwiedzaliśmy planetę Blaris odległą o kilka układów planetarnych - powiedziała Zellda z wyczuwalną
dumą w głosie.
- A czemu, akurat wy możecie tak bezkarnie podróżować? Czy ty jesteś jakąś
księżniczką?! - spytał Jc7 z lekkim rozbawieniem.
- Tak, jestem księżniczką, córką króla
Alfrenda i następczynią tronu Pellosu.
Oczywiście, jeśli cokolwiek z niego zostanie do naszego powrotu.
- Naprawdę?! Łał, czekaj, a ile lat temu
przybył do was ten wasz król Alfrend?
- 16 lat na nasze i jakieś 8 lat temu na
wasze. Jc7, posłuchaj… - zaczęła Zellda.
- O, zobacz, już jesteśmy! Jeśli się nie
mylę, to jest wulkan Hekla i to w nim jest
wasz drogocenny kamyk, tylko mam pytanie, jak my tam wejdziemy?
- Hmmm, o tak! - Zellda machnęła ręką,
a nagle znikąd na wulkanie pojawiły się
schody prowadzące do samego wnętrza
wulkanu. - To co, idziemy?
Byli już u samego szczytu schodów,
gdy nagle Jacek zagaił: - Tam na dole
chciałaś mi coś powiedzieć.
- Tak, ale w tym momencie to nieistotne, może poczekać, zobacz, tam jest
kamień! - krzyknęła Zellda i wskazała ręką
mały kamień świecący na żółto.
- No, dobra, to wyczaruj jakiś most,
weźmiemy kamień i po krzyku - powiedział Jacek.
- Nie, mamy limit mocy, a ja nie mogę
go przekroczyć, bo ją stracę, muszę jeszcze
trochę zostawić na powrót. Widzisz te liny?
- powiedziała i wskazała dłonią na dwie
wyjątkowo długie liny. - Ja postaram się
przelecieć na drugi koniec i wziąć kamień,
a ty zostaniesz tu i na mnie poczekasz.
- Czemu ja nie mogę po niego polecieć?
- spytał Jacek lekko urażony.
- Tylko mnie on nie skrzywdzi, ty
mógłbyś przez to zginąć. Zresztą to nie
czas i miejsce na fochy młody człowieku!
- Ty, ty… ty jesteś moją siostrą. To mój
tata jest królem Alfrendem i też twoim tatą!
- powiedział podekscytowany Jc7.
- Tak, ale naprawdę to nie jest na to pora
i miejsce. On to wszystko lepiej wytłumaczy, a teraz mnie ubezpieczaj - powiedziała i skoczyła.
Gdy w końcu doleciała do drugiego
końca wulkanu i stanęła na wyjątkowo
krótkim podeście, nagle zatrzęsła się ziemia
i w głębi wulkanu coś niebezpiecznie
zachlupotało. Zellda tak bardzo była
pochłonięta radością ze znalezienia kamienia, że w ogóle tego nie zauważyła. Poziom
lawy w wulkanie zaczął się niebezpiecznie
podnosić, gdy ona w najlepsze skakała
z radości i cieszyła się. Jacek postanowił
wziąć sprawę w swoje ręce, w końcu miał
ją ubezpieczać!
- Zellda! Zellda! ZELLDA!!! WULKAN ZARAZ WYBUCHNIE, UCIEKAJ
STAMTĄD!!! - krzyczał Jacek najgłośniej,
jak potrafił.
- Co?! - odkrzyknęła i spojrzała w dół
wulkanu, gdzie lawa coraz bardziej się do
nich zbliżała. - OOOO MATKO!!! - próbowała wziąć rozbieg, ale niestety podest na
jakim się znajdowała był za krótki, by dolecieć na drugą stronę. - NIE MOGĘ
WZIĄĆ ROZPĘDU, PODEST JEST ZA
KRÓTKI, NIE RUSZĘ SIĘ STĄD!!!!!
- krzyczała coraz bardziej przerażona.
Jacek bez zbędnego namysłu krzyknął:
- NIE RUSZAJ SIĘ, JUŻ DO CIEBIE
LECĘ!
Wziął największy rozpęd jaki mógł
i poleciał, gdyby nie okoliczności byłby to
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zapewne najpiękniejszy moment w jego
życiu. Gdy już się zbliżał, wyciągnął rękę
i najszybciej jak mógł, pochwycił ją
w pasie i ze wszystkich sił odepchnął się od
ściany. Udało im się, polecieli, Zellda mniej
więcej w połowie drogi teleportowała ich,
by nie tracić tak cennych sekund. Po kolejnej niezbyt przyjemnej teleportacji znaleźli
się na Pellosie, gdzie jak się okazało, dotarli w samą porę. Reszta klubu,,Podróżników
galaktyki” już tam była i czekała na nich ze
swoim kamieniami.
- Ale macie wyczucie czasu, akurat
wybiła 4800. Jak wam poszło? - spytał
Bados.
- Nawet OK, ale... - zaczął Jc7, gdy
nagle przerwał mu potężny wybuch, planeta zaczęła się rozpadać - ... no nie, znowu,
powinien być jakiś limit.
- ZACZĘŁO SIĘ, SZYBKO DO
PAŁACU!!!! - krzyknęła Zellda.
Już mieli zacząć biec, gdy nagle ziemia
zaczęła rozstępować im się pod nogami,
wszyscy zdążyli uciec, oprócz Jacka. Już
myślałam, że to jego koniec, gdy nagle czyjeś silne ręce, wyciągnęły go stamtąd i uratowały. Gdy Jacek był już bezpieczny,
chciał podziękować wybawcy za ocalenie
życia, okazało się, że uratował go nie kto
inny jak... KARAMIS!
- Dzięki... - bąknął Jacek.
- Mhmmmm... - mruknął Karamis
- lećmy już.
Krajobraz zmieniał się wręcz na ich
oczach, zaczęły tworzyć się wyrwy
w ziemi. Nagle znikąd na ich głowy
zaczęły spadać meteory, Jacek czuł się
jakby grał w swoją ulubioną grę, tylko to
było naprawdę i sto razy gorzej. Nareszcie
w końcu udało im się dobiec, wszyscy byli
cali i zdrowi, oprócz Pellosa, on umierał.
Warunkiem, by kamienie zaczęły działać,
było położenie ich pod kamiennymi tronami królów. Było to ciężkie zadanie, ale
w końcu się udało i gdy kamienie znalazły
się pod tronami, to oślepiła ich niesamowita moc kamieni. Nagle, w mgnieniu oka
cały świat nabrał kolorów i barw, ziemia
przestała się rozstępować, a na ich głowy
przestały lecieć zabójcze meteory. Ludzie
również odzyskali swój dawny wigor
i blask, przypomnieli sobie, że warto
kochać, trzeba być uczciwym, a mądrość
i odwaga to klucze do sukcesu. Jeszcze trochę potrwało. nim wszystko doszło do
całkowitej normy, lecz po jakimś czasie
czwórka przyjaciół i Jacek zostali zaproszeni na audiencję do czterech królów. Nie
obyło się bez długich i bardzo wylewnych
podziękowań, nawet nieugięty i nielubiący
wyrażać swoich uczuć król Uhmak się
wzruszył. Po odbyciu wielu rozmów, uroczystej kolacji i odznaczeniu bohaterów
najwyższymi orderami planetarnymi,
nastąpił moment, gdy przy stole pozostali
tylko król Alfrend, Zellda i Jacek. Mieli
w końcu szansę spokojnie porozmawiać.
Król opowiedział Jackowi, jak to przez
wiele lat prowadził badania nad istnieniem
planety Pellos i jak bardzo zależało mu na
tym, by tę planetę odnaleźć. Pewnego razu,
gdy czytał książkę,,Kamienne fundamenty”, zobaczył czyjeś oczy, które wciągnęły
go do książki. Na początku był przerażony
tą sytuacją, lecz po tym, jak pomógł
Pelloseńczykom uratować ich świat i został
wybrany na króla postanowił, że zostanie
przez jakiś czas i będzie prowadził badania
nad nimi i ich życiem. Przez cały czas tęsknił za Jackiem i jego matką, bo bardzo ich
kochał i zresztą kocha do tej pory, po jakimś czasie ponownie się ożenił, a owocem
tego związku była Zellda, która po śmierci
swojej matki bardzo wspierała go w rządzeniu planetą. Na koniec rozmowy zaproponował on Jackowi, żeby został tu z nim,
lepiej by się poznali, a Jacek zostałby
następcą tronu. Lecz on odmówił, stwierdził, że Zellda będzie lepszym monarchą,
zresztą nie miałby serca zostawić mamy
samej, bo stracie taty bardzo się załamała.
Nadeszła w końcu pora powrotu do domu,
wszyscy jeszcze raz bardzo mu dziękowali.
Gdy starszyzna plemion w końcu była
gotowa, by wysłać Jc7 na Ziemię, tata
pochylił się nad nim, przytulił go, pocałował i powiedział:
- Synu, pamiętaj, że kocham cię i to bardzo, zawsze jestem, byłem i będę z tobą
tutaj - wskazał palcem na serce Jacka
- w twoim pięknym, młodzieńczym
i walecznym sercu. Jeśli kiedykolwiek
chciałbyś mnie odwiedzić, to otwórz
książkę na ostatniej stronie i powiedz trzy
razy „BAZIN”, a zawsze tutaj trafisz.
Żegnaj synu - powiedział ze łzami
w oczach król Alfrend.
- Pa, tato! - powiedział Jacek i teleportowano go do domu...
- Nie Jacek, przesadziłeś! Ileż razy
można powtarzać?! Tyle razy ci mówiłam,
żebyś tak długo nie siedział po nocach i nie
czytał tych swoich dziwacznych książek!
Od dzisiaj masz szlaban na miesiąc na
wyjścia z domu, komputer, telewizor, telefon, tablet, nocne czytanie książek, wypady
z kolegami na ryby... - krzyczała zdenerwowana mama.
Jacek w tym czasie szybko przekartkował książkę na sam koniec i jak wariat
zaczął krzyczeć, wpatrując się w ostatnią
stronę książki:
- BAZIN!!! BAZIN!!! BAZIN!!!
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uty był dobrym miesiącem dla zawodników
klubu UKS Ameoli Świebodzice. Podopieczni
trenera Pawła Kuklińskiego
coraz śmielej akcentują swoją
obecność na łuczniczej arenie
Dolnego Śląska. Potwierdzeniem potencjału drzemiącego
w świebodzickich łucznikach
mogą być rezultaty uzyskane
przez nich na zawodach, które
rozegrane zostały w naszym
mieście oraz w Ścinawce Średniej.
W sobotę, 6 lutego, odbyły się
na Hali Sportowo-Widowiskowej w Świebodzicach - Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów w łucznictwie sportowym,
których organizatorem był Ameoli. W sumie w zawodach wzięło
udział 100 zawodników w kilku
kategoriach startowych. - Zawodnicy ze Świebodzic również
brali czynny udział w zawodach,
zważywszy że nasz klub jest jednym z najmłodszych klubów
w Polsce, nasze wyniki były dobre - mówi trener Kukliński.

Należy również zaznaczyć że
w zawodach brał udział polski
olimpijczyk Jacek Proć z klubu
OSŁ Legnica, który wygrał
w konkurencji łuków klasycznych.

Lista zawodników wraz z kategoriami oraz końcową klasyfikacją:
G Łuk bloczkowy kobiety
indywidualnie
Wilman Wiktoria 5 miejsce
Brzóska Zuzanna 7 miejsce
G Łuk bloczkowy mężczyźni
indywidualnie
Paweł Kukliński 9 miejsce
Roman Stoksik 17 miejsceex
aequo
Michał Dołharz 17 miejsce
ex aequo
G Łuk bloczkowy mężczyźni
- zespoły w składzie
Paweł Kukliński
Roman Stoksik 6 miejsce
Michał Dołharz
G Łuk klasyczny kobiety
indywidualnie
Urszula Walerowicz 17
miejsce

Dobre występy pływaków
a mitingu pływackim International Swim Meeting
N
2016 na obiekcie SSE Euro-

pasportpark, w stolicy Niemiec
- Berlinie od 4 do 6 marca 2016,
pojawiło się ponad 1400 zawodników z aż 26 krajów. W tym
gronie była również grupa 25
pływaków z Polski. KS Rekin
Świebodzice reprezentowała 7
osobowa grupa zawodników:
Gracjan Giezek, Aleksandra
Obajtek, Paweł Hyckowski,
Maciej Jachym, Filip Woliński, Wiktoria Kaszycka i Jakub Suława. Zawody odbywały
się na basenie 50 metrowym.
Dystanse sprinterskie - 50 metrowe odbywały się na zasadzie
eliminacji i finałów.
Podczas trzy dniowych zmagań niemal wszyscy nasi zawodnicy ustanowili swoje nowe
życiówki. Aleksandra Obajtek
w konkurencji 50 m klasykiem
zakwalifikowała się do finału,
podczas którego zajęła 10 miejsce. Czas ustanowiony przez Olę
jest nowym Rekordem Okręgu
w tej konkurencji na basenie 50
metrowym w kategorii 13 latków. Należy wspomnieć, że
rocznik 2003 startował w kategorii z rocznikiem 2002, a mimo
to byli klasyfikowani bardzo
wysoko, pokonując wielu rywali ze starszego rocznika.
W tym samym czasie w Olsztynie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-

szych - 14 lat. Po raz pierwszy
w historii KS Rekin Świebodzice na Mistrzostwa Polski 14 latków pojechała tak liczna ekipa.
Klub reprezentowali: Marcelina
Glejzer, Zuzanna Grylewicz,
Oliwia Lewicka, Alicja Maziar, Marta Proce, Hanna Zawadzka, Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki i Stanisław Tokarski. Na zawody w Olsztynie
przybyło 624 zawodników (298
dziewczynek i 326 chłopców) ze
146 klubów z całej Polski.
Osiągnięcia indywidualne
juniorów:
Marcelina Glejzer
50 m kl - 38,59
100 m kl - 1:21,75
200 m kl - 2:57,20
50 m mt - 34,21
400 m zm - 5:51,61
Zuzanna Grylewicz
50 m mt - 33,30
100 m mt - 1:15,68
100 m zm - 1:16,66
200 m zm - 2:44,61
400 m zm - 5:40,45
Oliwia Lewicka
50 m dw - 32,64
50 m kl - 39,50
100 m kl - 1:26,43
200 m kl - 3:07,04
100 m zm - 1:20,51
Alicja Maziar
50 m dw - 30,56
100 m dw - 1:05,53
50 m gr - 34,40
100 m gr - 1:15,02
200 m gr - 2:34,25

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Szczypiornistki
zwycięskie

ie miały sobie równych szczypiornistki ze Szkoły Podstawowej nr 2, które w rozgrywanych 11 marca półfinałach streN
fy wałbrzyskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawodniczki

z „dwójki” po emocjonującym meczu finałowym pokonały swoje
przeciwniczki z Wałbrzycha 9:7.
Zwycięstwo otworzyło świebodziczankom drogę do walki
o ostateczny triumf w turnieju. Mecz finałowy zostanie rozegrany
w poniedziałek, 21 marca, w świebodzickiej hali widowiskowosportowej. Szczypiornistkom gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesu w finale.

G Łuk klasyczny mężczyźni
indywidualnie
Mateusz Gliński 17 miejsce
ex aequo
Waldemar Chodorowski 17
miejsce ex aequo
Adam Leszczyński 17 miejsce ex aequo
Michał Konieczny 17 miejsce ex aequo
G Łuk klasyczny mężczyźni
- zespoły w składzie
Mateusz Gliński
Waldemar Chodorowski
5 miejsce
Adam Lesczyński
Łuk „Barebow” kobiety :
Żanna Stańkowska 1 miejsce
Jolanta Gołebieska 2 miejsce
Marlena Lechowicz 3 miejsce ex aequo
Daria Mataczyńska 3 miejsce ex aequo
Z kolei w sobotę, 27 lutego,
zawodnicy UKS Ameoli startowali w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Dzieci
i Młodzików , które odbyły się
w Ścinawce Średniej . Świebodzicki klub reprezentowało

5 zawodniczek , jest to duży sukces dla naszych zawodniczek
biorąc pod uwagę ich nieduży
staż oraz pierwszy start w życiu
jeżeli chodzi o tego typu imprezy.
Amelia Brzóska - kategoria
apacz - dzieci miejsce 3-4 ex
aequo - brązowy medal
Alicja Ranowicz - kategoria
apacz dzieci - miejsce 10
Nadia Karch - kategoria
apacz dzieci - miejsce 7
Małgorzata Leśniowska
- kategoria orlik - miejsce 3-4 ex
aequo - brązowy medal
Anna Janasz - kategoria młodzik - miejsce - 22.
Należy zaznaczyć również, że
bardzo dobry start miały nasze
zawodniczki na dalszych miejscach - szczególnie Nadia
Karch, która startowała z zawodniczkami o dwa lata starszymi od siebie, oraz Ania Janasz,
która stanęła na wysokości zadania - biorąc po uwagę sprzęt na
jakim strzelała - łuk Ani znacznie odbiegał standardem od jej
rywalek.
I

Sukces na obczyźnie
ochodzący ze Świebodzic łem jego polecenia na treninMateusz Rydzyk zdobył gach, i to dało mi sukces. - móP
w Wielkiej Brytanii ważne tro- wił Mateusz po walce.

feum. Polak trenujący w klubie
SA Thai-Boxing, zdobył w zeszły weekend tytuł Zawodowego Mistrza Anglii w formule K-1 federacji ISKA. Rywalem Mateusza był pochodzący
Kyle Mitchelson.
- Zrobiłem formę życia, spodziewałem się naprawdę ciężkiej przeprawy, ale słuchałem
się trenera, pilnie wykonywa-

Promont strzelał,
ale wygrał Kantor
sobotę, 12 marca, zakończyły się rozgrywki
W
Świebodzickiej Amatorskiej

Marta Proce
50 m dw - 31,01
50 m gr - 35,29
100 m gr - 1:13,05
200 m gr - 2:37,58
100 m zm - 1:15,71
Hanna Zawadzka
50 m dw - finał A - 27,66
100 m gr - 1:09,91
50 m mt - finał A - 29,82
100 m mt - finał A - 1:06,58
100 m zm - 1:11,64
Andrzej Damsz
50 m dw - 27,85
100 m dw - 1:01,85

V

ictoria Świebodzice I
przed Górnikiem Wałbrzych II i Victoria Świebodzice II - taka była kolejność
trójki drużyn w VI Halowym
Turnieju Victoria CUP 2015/

50 m kl - 34,95
100 m kl - 1:16,46
200 m kl - 2:45,22
Miłosz Knihnicki
50 m dw - finał A – 25,79
100 m dw - finał B – 57,37
200 m dw - 2:08,51
50 m mt - 30,55
100 m zm - 1:06,91
Stanisław Tokarski
50 m dw - 28,17
100 m dw - 1:02,68
50 m gr - 32,18
100 m gr - 1:08,83
200 m gr - 2:31,69

2016 rocznika 2004-2005 zorganizowanym 5 marca 2016 roku
w świebodzickiej Hali OSiR
Spółka z o.o. Osiem drużyn stanęło do rywalizacji o puchar prezesa firmy GROMCAR S.C.,

Ligi Piłki Halowej pod patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzice. Emocjonujące
rozgrywki wygrał zespół Kantor Wrest, choć na ostatniej
prostej sporo strachu jego zawodnikom napędziła drużyna
Promontu, która ostatniego
dnia rozgrywek wygrała dwa
mecze - w spotkaniu z Junior
Team urządzając sobie ostre
strzelanie (17:3). Pomimo imponującego zrywu i wysokiego
zwycięstwa, starania zawodników Promontu wystarczyły
tylko na drugie miejsce. Na

finiszu rozgrywek okazali się
gorsi od mistrza tylko w bilansie bezpośrednich spotkań.
Najniższy stopień podium
zajęli zawodnicy Jako Team
Tatuśko. Dalej uplasowali się
zawodnicy: Wyższej Szkoły
Jazdy i dla Junior Team. II ligę
wygrali Przedsiębiorcy przed
T-Best, UPS, Media Markt
i Drużyną X.
Zakończone rozgrywki to
już kolejna edycja tych rozgrywek. Gratulujemy zwycięzcom, a organizatorom życzymy zapału do organizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć.
I

Brawo, Victoria!
w tym, poza w/w: Zorza Pęgów
I, Zorza Pęgów II, Górnik Wałbrzych I, Jedlina Zdrój, Szczyt
Boguszów Gorce.
W Turnieju wzięło udział
wielu dobrze zapowiadających
się piłkarzy, wyróżniający się
otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki ufundowane przez
Centrum Pucharowe T. Megesa
w Świebodzicach. Imprezie towarzyszył zapach pieczonego
ciasta i ciepłych tostów przygotowanych przez rodziców MKS
Victoria Świebodzice. Ponadto
każdy kibic czy zawodnik miał
możliwość wzięcia udziału

w loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami.
Dodatkowym atutem Turnieju
była akcja profilaktyczna pomiaru poziomu cukru we krwi oraz
ciśnienia tętniczego, współfinasowana przez Wydział Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Wszystkim sojusznikom zdrowego i aktywnego sposobu
spędzania czasu ze swoimi
dziećmi bardzo dziękujemy.
Rodzice i Zarząd MKS
Victoria Świebodzice

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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0OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz.518 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym zameldowaniem
przy ul. Zwycięstwa oraz przy ul. Kolejowej w Świebodzicach, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż), stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu

Pow. użytkowa

Stawka wywoławcza

17,10 m2

3,00 zł + 23%VAT

Świebodzice
ul. Zwycięstwa 4

Wysokość wadium
450,00 zł

(lokal przeznaczony do garażowania pojazdów samochodowych)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 13.04.2016 r. o godz.
9,30 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 ( I piętro)
2. Powyższy lokal (garaż) można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul.
Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt złotych 00/100).
Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż
do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowani ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 18.03.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość zabudowana

Numer działki
414

Położenie/obręb
Pełcznica 1

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

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6
w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2. Budynek położony jest na działce nr 526
o powierzchni 265 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00014828/7. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,06%.
Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku mieszkalnym Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza w Świebodzicach.
Budynek usytuowany jest na działce Nr 526 o pow. 265 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze
budynku i składa się z kuchni, łazienka + w.c., przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 51,76 m2. Lokal
wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca
kaflowego.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni 8,75 m2. Nieruchomość będąca
przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

45.800,00 zł
44.116,00 zł
1.684,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.600,00 zł należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się
data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku
Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice. najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2016 r. do godz. 14.30.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 23.03.2016 r. w godz. 11.00-11.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Uprzejmie informujemy ze w ogłoszeniu o przetargu z dnia 04.03.2016 r., na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6
w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Świebodzicach wystąpił błąd w terminie przetargu tj. 13 czerwca
2016 r.
Przetarg na powyższą nieruchomość lokalową odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach .

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach
organizuje od 3 (niedziela) do 16 lipca 2016 r.
turnus rehabilitacyjny

w Janowicach Wielkich.
Koszt turnusu z zakwaterowaniem, wyżywieniem, całodobową opieką lekarską
i co najmniej trzema zabiegami dziennie wynosi 1020 zł.
Dojazd w niedzielę we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Związku
lub pod nr telefonu 601 925 455.
ZARZĄD PZERiI

OGŁOSZENIA DROBNE
G posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej, która sama
nie funkcjonuje oraz wózek
inwalidzki,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
G sprzedam bez pośredników
mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 60,3 m2
na ulicy Krzywoustego
w Świebodzicach (Osiedle
Piastowskie). Mieszkanie
położone jest na 4 piętrze.
Mieszkanie jest po remoncie,
wymieniono: instalację
hydrauliczną oraz instalację
elektryczną, okna PVC,
stolarkę drzwiową

wewnętrzną i zewnętrzną,
na ścianach gładzie,
na podłogach panele i płytki,
łazienka oraz WC w glazurze
nowego typu. Bardzo dobra
lokalizacja, w pobliżu:
Biedronka, basen, kościół,
przedszkole, szkoła, boisko
ORLIK. Do mieszkania
przynależy piwnica.
Piękny widok z okna.
Pomogę w uzyskaniu kredytu
mieszkaniowego. Mieszkanie
spełnia warunki programu
Rządowego „Mieszkanie
dla Młodych MdM 2016”.
Cena 175.000 zł. Za dopłatą
25.000 zł istnieje możliwość
zakupu mieszkania

z garażem, (garaż z kanałem
oraz energią elektryczną).
Serdecznie polecam
i zapraszam.
Tel. 883 744 560
G tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268
G zatrudnię opiekunkę
do pielęgnacji osoby starszej,
leżącej. Praca rano/wieczór,
na zmianę z drugą opiekunką,
tel. 602 139 991

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Wincentego Kulika

– Żona, Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Ireny Lachowicz

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Wiktorii Cieślak

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

ŚP. Iwonę Krakus

– Synowie, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Ryszarda Motyki

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Żona, Synowie, Synowe, Wnuczka i Rodzina
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