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Mural
6
z Wałbrzyskiej
zostanie zamalowany.

8

Polonezem
kończymy rok
szkolny.

dla niepełnosprawnych chłopców

24

-letni Paweł Białek 2 lipca
rozpoczyna samotny maraton wzdłuż Wybrzeża Bałtyckiego. Świebodziczanin
zamierza pokonać 377 km. Ale nie o samo bieganie tutaj chodzi - chłopak chce
w ten sposób zebrać fundusze na pomoc
dla 60 niepełnosprawnych chłopców,
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach.
- Bieganie to moja pasja, na poważnie
trenuję od dwóch lat - mówi student. - Bardzo chciałem sprawdzić swoje siły w czymś
większym, zrobić coś niecodziennego, ale
połączyć to z jakimś celem. No i zrodził się
pomysł na ten bieg charytatywny.
Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger
przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach rozpoczęło akcję skierowaną do firm, instytucji, podmiotów i zwykłych ludzi z prośbą o wsparcie biegu.

- W domu przebywają dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym, zespołami wad wrodzonych, zespołem Downa, zespołem Fas, autyzmem i epilepsją. Najczęściej rodzice tych dzieci pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Opiekę
i edukację zapewniają im prowadzące go siostry
de Notre Dame, wspomagane przez wolontariuszy oraz członków naszego Stowarzyszenia
- mówi Elżbieta Horodecka, prezes Stowarzyszenia. - Paweł, swoją sportową postawą, chce
spróbować szerzej otworzyć serca wszystkich
ludzi dobrej woli na potrzeby dzieci i młodzieży
mieszkającej w DPS. To wspaniałe.
Rodzice także są dumni z Pawła.
- Żyjemy tym biegiem już od kilku tygodni,
są wielkie emocje, ale i stres - przyznaje mama
biegacza, pani Marta Białek. - Jako mama wiadomo, mam swoje obawy, ale wierzę, że
wszystko się uda, bo przecież Paweł biegnie dla
innych.
Cała rodzina jest zaangażowana w pomoc:
siostra Pawła jest wolontariuszką w DPS, mama

Udana zabawa
na święcie miasta
Pogoda nie zawiodła,
humory dopisały,
gwiazdy też. Tegoroczne
Dni Świebodzic
zdecydowanie należały
do grupy KOMBII,
która dała
świetny koncert.
Relacja i fotoreportaż
- str. 12-13-14.

Zaczynamy
wakacje
festynem
i koncertami!
imieniu Burmistrza
Miasta Bogdana
W
Kożuchowicza zapraszamy

serdecznie w najbliższą sobotę,
25 czerwca, na godz. 13:00 do
Parku Miejskiego. Odbędzie się
tu festyn poświęcony bezpiecznym wakacjom, ale będzie
mnóstwo atrakcji a przede
wszystkim dwa świetne
koncerty.
Wystąpi bluesowa grupa
Feelings Station, a na deser
o godz. 18:00 Mateusz Rusin,
aktor i wokalista pochodzący
ze Świebodzic, z zespołem
Cukierki.
Do tego fotoboksik, teatrzyk
dla dzieci, konkursy, zabawy
i wiele innych atrakcji.
Pogoda zapowiada się
murowana, więc zapraszamy
całe rodziny do parku!

tam pracuje, a tata będzie mu towarzyszył
w drodze jako logistyk i ochrona. Ta wyprawa
musi się więc udać!
Nasz biegacz już się przygotowuje do tego
- jak by nie było - ogromnego wysiłku dla organizmu, trenuje, dobrze się odżywia, a w międzyczasie zdaje jeszcze egzaminy w sesji letniej.
Trzymamy kciuki za całe przedsięwzięcie,
a wszystkich Państwa zachęcamy do wsparcia
tej wspaniałej akcji.

Wpłaty można dokonywać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
30 1090 2356 0000 0001 0881 1396
z dopiskiem: BIEG 377

Poskromienie
9
złośnicy - na scenie
młodzież, rodzice,
burmistrz miasta
i radni.

W następnym numerze relacja z biegu,
sprawdzimy, jak się nasz maratończyk czuje
i jakie przygody spotkały go w trakcie wyprawy.
Koniecznie kupcie Gazetę Świebodzicką
8 lica!

Na przekór
chińszczyźnie…
Kilkudziesięciu wystawców
z całego kraju zaprezentowało
swoje wyroby m. in.
z ceramiki, papierowej wikliny,
filcu; niekonwencjonalną
biżuterię, obrazy, decoupage,
kowalstwo artystyczne i wiele
innych podczas 6. edycji
Targira-art. Na szczęście
polskie rzemiosło istnieje i
rozwija się.
Więcej str. 16-17

Ruszył budżet
obywatelski
na 2017
Można zgłaszać propozycje
inicjatyw do końca sierpnia.
A sporo zdań z poprzedniego
budżetu właśnie możemy
oglądać - to m. In. budowa
chodników na ul. Stawowej,
remont ul. 3 Maja. Lada
chwila rozpocznie się budowa
street workoutu przy Blisko
Boisko.

Dziś!
I Zdjęcia drużyn

Victorii
Świebodzice,
które awansowały
do IV ligi!

I Smerfy,

Jagódki i Gumisie
z Przedszkola nr 2

Jesteśmy lepsi
2
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych w naszym mieście

niż średnia wojewódzka

Z

namy wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Świebodzickie gimnazja wypadły
nieco lepiej, niż średnia w województwie, a najlepsze wyniki
osiągnęli uczniowie niepublicznego Gimnazjum Akademickiego.
Średnia w mieście jeśli chodzi
o język polski wyniosła prawie
70% - co jest dobrym wynikiem

zważywszy, że na Dolnym Śląsku było to średnio 66,7%.
Gimnazjaliści z GA osiągnęli
wynik 89,7%.
- Uczniowie Społecznego
Gimnazjum Akademickiego
zdawali egzamin gimnazjalny po
raz pierwszy. Osiągnęli oni bardzo wysokie wyniki ze wszystkich części egzaminu. Jestem
bardzo zadowolona z takich
wyników, bo potwierdza to bar-

dzo efektywną pracę naszych
nauczycieli i systematyczną
pracę uczniów - cieszy się Anna
Maślach, dyrektor Gimnazjum
Akademickiego.
Jeśli chodzi o szkoły miejskie,
z polskiego identycznie wypadły
Gimnazjum nr 1 i 2, za to
Dwójka była ciut lepsza z pozostałych przedmiotów. Dobrze
poradziły sobie także inne placówki gminne.

Lista tegorocznych stypendystów,
uczniów zamieszkałych w Świebodzicach,
za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe i artystyczne w roku szkolnym
2015/2016
 Publiczne Gimnazjum Nr 1

Należy mieć jednak świadomość, że wyniki szkół publicznych zawsze będą nieco gorsze,
niż placówek prywatnych, ze
względu chociażby na większe
zróżnicowanie uczniów w szkołach publicznych.
A my gratulujemy wszystkim
gimnazjalistom i życzymy
powodzenia na dalszym etapie
nauki.


 za wysokie wyniki w nauce:
Dawid Bujczenko
Adam Chlebowski
Jakub Dmitruk
Julia Jakubina
Paweł Kowalczuk
Przemysław Kuźmiński
Martyna Pisula
Anna Rajca
Dawid Zaręba
 za osiągnięcia sportowe:
Agata Barna
Julia Cichomska
Patrycja Czarkowska
Katarzyna Dukała
Dawid Filipiszyn
Zuzanna Gęglawa
Weronika Graczyk
Wiktoria Jarosz
Patrycja Kilińska
Natalia Kotulska
Dominika Lewińska
Patrycja Marcinowska
Kamil Nowicki
Krzysztof Ostrowski
Wiktoria Partyka
Daria Piasecka
Martyna Pisula
Klaudia Smolińska
Nikola Szczepanik
Wiktoria Woźny

 za osiągnięcia sportowe:
Tymoteusz Kołaczek

 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4

 Publiczne Gimnazjum Nr 2

Miejski Konkurs Matematyczny klas VI

Potyczki z królową nauk
od koniec maja w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3
P
odbył się międzyszkolny kon-

kurs matematyczny dla klas
szóstych. Celem konkursu było
rozwijanie zainteresowań matematyką, wyzwalanie twórczej
aktywności, stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji między uczestnikami oraz propagowaniem tradycji wspierania
uzdolnień młodych ludzi. W zmaganiach matematycznych wzięły
udział 5-cio osobowe drużyny
świebodzickich szkół podstawowych lubiących matematykę
i rozwiązywanie zadań, szyfrów

1. Kołaczek Tymoteusz
2. Bydłowski Adam
3. Mazur Michał
4. Aleksandra Rajca
5. Aletorowicz Seweryn

i łamigłówek matematycznych.
Każda z drużyn przygotowała
również prace plastyczne w formie plakatu pt. „Nieskończoność”, który został oceniony
przez jury. Uczestnicy potyczek
matematycznych mieli ciekawe
pomysły i doskonale poradzili
sobie w rozwiązywaniu zadań
konkursowych jak i w indywidualnych pytaniach, któremu towarzyszyła miła atmosfera.

Drugie miejsce zajęła drużyna
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 4 z wynikiem 44, 5 punktów
w składzie:
1. Andrzejewski Tomasz
2. Rękas Jakub
3. Kałuski Michał
4. Wantuch Wiktoria
5. Drągowska Emilia

Pierwsze miejsca zajęła drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z wynikiem 46,5
punktów, w składzie:

Trzecie miejsce zajęła drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z wynikiem 38, 5 punktów, w składzie:

1. Świderska Paulina
2. Jachym Maciej
3. Obajtek Aleksandra
4. Chryplewicz Julia
5. Krajewska Aleksandra
Czwarte miejsce zajęła drużyna Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych z wynikiem 28
punktów w składzie:
1. Biały Alicja
2. Melańczuk Aleksandra
3. Smędra Natalia
4. Krawiecka Julia
5. Matuszewska Zuzanna
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, ducha rywalizacji i dziękujemy za udział.
Organizatorzy.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
 Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe,
dwupokojowe, I p., na Osiedlu Piastowskim, Tel. 500 526 400
 Zamienię mieszkanie własnościowe w kamienicy, 3 pokoje, 45
m2, c.o., na mieszkanie do 3. Piętra w okolicach Parku Miejskiego,
Kolejowej, Parkowej, najlepiej z ogródkiem. Mieszkanie idealnie
nadaje się na działalność gospodarczą, Tel. 533 640 296

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

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

 za wysokie wyniki w nauce:
Kamil Cichy
Dominika Ciechowska
Zuzanna Grylewicz
Aleksandra Jelonek
Alicja Maziar
Nicole Szklarczyk
Stanisław Tokarski
Laura Chuchla
Sylwia Kwaśniak
Wiktoria Pajor
Hanna Nowak
Anna Ryszawy
Jakub Kawiński
Sebastian Melańczuk
Miłosz Ryszawy
Martyna Drzał
Alicja Farej
Natalia Moskwa
 za osiągnięcia artystyczne:

Julia Tatuśko

 za osiągnięcia sportowe:
Milena Borowiec
Martyna Godyla
Zuzanna Grylewicz
Oliwia Lewicka
Alicja Maziar
Marta Proce
Stanisław Tokarski
Agnieszka Łysoń
Nicole Mazurkiewicz
Julia Furtyk
Sebastian Słomiński

 za osiągnięcia sportowe
Hubert Cytarzyński
Laura Kłapińska
Nicole Pyk
Jakub Rekas
Filip Woliński

 Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych
Szkoła Podstawowa
 za wysokie wyniki w nauce:

Kalina Bartosiewicz
Nicole Chrebela
Martyna Oleksyn
Michał Mielczarek
Wiktoria Bisztyga
Alicja Biały

Gimnazjum

 za wysokie wyniki w nauce:

Angelika Falacińska
Łukasz Wacławek
Marceli Rogowski
 Społeczne Gimnazjum
Akademickie

 za wysokie wyniki w nauce:
Julia Chryplewicz
Maciej Jachym
Aleksandra Krajewska
Aleksandra Obajtek
Wiktoria Surówka
Julia Cieślińska
Amelia Frost
Zuzanna Jakubina
Zuzanna Krzan
Zofia Październiak
Julia Bazyluk
Bartosz Bącal
Zuzanna Mikłasz
Łukasz Wierzbicki
Aleksander Byliński
Amelia Dzwonkowska
Emilia Kaczmarczyk
Małgorzata Pichurska
Dorota Targosz
Wiktoria Trzcińska
Mikołaj Wójtowicz

 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3

 za wysokie wyniki w nauce:
Filip Andrasz
Tomasz Andrzejewski
Hubert Cytarzyński
Emilia Drągowska
Laura Kłapińska
Karina Lamczyk
Brygida Prochera
Jakub Rękas
Tomasz Smykowski
Janusz Urbański
Oliwier Urbański
Filip Woliński

 za osiągnięcia sportowe:
Nicole Chrebela

 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2

 za osiągnięcia sportowe:
Julia Chryplewicz
Maciej Jachym
Aleksandra Obajtek
Julia Marcinowska
Oliwia Wierzbicka

 za wysokie wyniki w nauce:
Weronika Hałuszka
Kamila Czarnecka
Iga Luchowska
Wiktoria Ratuszniak
Alicja Orkusz
Kalina Kwiecień
Mikołaj Stypa
Justyna Fedorowicz
Agnieszka Głód
Bartosz Brzoza
Oliwia Baran
Seweryn Aletorowicz
Julia Kasprzak
Tymoteusz Kołaczek
Paulina Ptak
Emilia Parkitna
Aleksandra Rajca
Michał Mazur
Zuzanna Dubina

 za wysokie wyniki w nauce:
Marek Kędzia
Daniel Kozar
Kamil Kozar
Hubert Muszyński
Maria Partyka
Aleksandra Śliwowska
 za osiągnięcia sportowe:
Andrzej Damsz

 Zespół Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu
 za wysokie wyniki w nauce
oraz osiągnięcia artystyczne:
Maja Homenda
Kinga Stochła

 Zespół Szkół Nr 2
w Wałbrzychu
 za wysokie wyniki w nauce:
Hanna Wołodkiewicz
Oliwia Andrasz
Amadeusz Kołaczek
 za osiągnięcia sportowe:
Amadeusz Kołaczek

Uczniowie otrzymali jednorazowe
stypendium w wysokości od 200
do 350 zł.
Serdecznie gratulujemy!

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

10-ty raz na tak
wieści z sesji

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

15 radnych było za udzieleniem absolutorium, opozycja
wstrzymała się od głosu

B

ez ani jednego głosu
sprzeciw burmistrz Bogdan Kożuchowicz już
po raz 10. otrzymał absolutorium z wykonania budżetu
gminy Świebodzice za 2015 rok.
Pozytywną opinię na temat realizacji założeń finansowych gminy wydała także Regionalna
Izba Obrachunkowa. Sesja absolutoryjna odbyła się w środę, 15
czerwca 2016 roku.
Ubiegłoroczne dochody gminy, zaplanowane na kwotę 78
391 800 zł zostały zrealizowane
w kwocie 72 924 359,32 zł, co
stanowi 93,03% rocznego planu,
zaś wydatki planowane na 81
001 800 zł zostały zrealizowane
na poziomie 74 968 524,52 zł, co
stanowi 92,55% rocznego planu.
Zaznaczyć należy, że znaczną
wartość wydatków stanowią co

roku wydatki majątkowe, czyli
inwestycyjne - w 2015 roku
wynosiły 14 240 983,89 zł, co
stanowi 18,99% ogółu wydatków budżetowych.
- Utrzymujemy od 10 lat
pewien trend inwestycyjny mimo, iż ostatnie budżety nie należały do najłatwiejszych - podkreślał Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans.
Na stabilną sytuację finansową wskazywał także przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która
wnioskowała o udzielenie absolutorium, radny Zbigniew Opaliński.
- Nasza sytuacja kolejny rok
jest dobra, nawet bardzo dobra,
myślę, że wiele samorządów
może nam tego pozazdrościć podkreślał przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

- Klub Radnych Bogdana
Kożuchowicza, po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Świebodzice za rok 2015, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu oraz informacją o stanie mienia jest za przyjęciem
uchwały o udzieleniu burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2015
- skomentowała przewodnicząca
klubu, radna Zofia Marek.
- Możemy być dumni, że jesteśmy mieszkańcami gminy rozwijającej się dynamicznie w wielu obszarach, w której przestrzegane jest prawo finansowe,
i w której mieszkańcy mają ważny głos co do przyszłości i rozwoju miasta.
- Dziękuję wszystkim radnym
za konstruktywną współpracę,
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dzięki której udaje nam się kolejne budżety zmieniać i dostosowywać do potrzeb mieszkańców
- mówił po głosowaniu burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Polityka zrównoważonego
finansowania, prowadzona od
początku kadencji, daje dobre
efekty i miasto rozwija się we
wszystkich obszarach.
Burmistrz przypomniał, że
mimo, iż 2015 rok był drugim
rokiem nowej perspektywy finansowania z UE, na razie wciąż
czekamy na uruchomienie projektów.
- Jednak nie wpłynęło to na
tempo i poziom inwestycji,
zaplanowane zadania są realizowane z budżetu gminy, choć
liczymy, że uda się część środków odzyskać - zaznaczył burmistrz.
I

Dajemy radę i bez dotacji

G Panie burmistrzu, już po raz 10.
otrzymał Pan absolutorium
z wykonania budżetu. To oznacza,
że dziesiąty rok dobrze zarządza Pan
finansami gminy - czyli pieniędzmi
mieszkańców miasta. Jak Pan ocenia
ten ostatni rok?
- Wyniki mówią same za siebie, jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji
finansowej, gmina systematycznie inwestuje i rozwija się. Mieszkańcy widzą
na co dzień, ile się w mieście dzieje,
a, jak podkreślałem na sesji, drugi rok
prowadzimy zadania w zasadzie bez
udziału środków zewnętrznych, własnymi siłami.
G Opozycja wstrzymała się od
głosowania, ale też i nie padły żadne

słowa komentarza - pozytywnego czy
negatywnego, jak Pan to odbiera?
- Te też o czymś świadczy. Radni
opozycyjni nie odnieśli się do wykonania budżetu, nie wiem, z jakich przyczyn, choć jestem otwarty na dialog
i konstruktywną krytykę.
G Jakie najważniejsze zadania
z ubiegłego roku należałoby przypomnieć?
- Na pewno było kilka znaczących
inwestycji, jak chociażby kompleksowa
wymiana instalacji elektrycznej
w Szkole Podstawowej nr 4, kontynuacja budowy kanalizacji, czy pierwszy
etap modernizacji ulic na Osiedlu
Wilcza Góra. Największym bez wątpienia zadaniem był zakup nowych auto-

busów miejskich, którymi od stycznia
jeżdżą świebodziczanie. To była jedyna
inwestycja przy udziale dotacji unijnych
i warto podkreślić, że była to największa
w historii, jednorazowa dotacja dla
naszego samorządu - wartość trzech
nowych Mercedesów przekroczyła
4 mln zł, z czego dotacja pokryła 85%
kosztów.
G Ten rok zapowiada się mocno
inwestycyjnie, bo obecnie możemy
obserwować kilka naprawdę dużych
inwestycji i drogowych, i oświatowych. Czy gmina poradzi sobie z nimi
finansowo, skoro na razie nie ma co
liczyć jeszcze na rychłe uruchomienie
środków z nowej perspektywy 20142020?

Świebodzice przystąpiły do SSIG,
nasi przedsiębiorcy będą mogli
korzystać z preferencyjnych pożyczek

SSIG zajmuje się m. In. udzielaniem
wsparcia finansowego dla mśp. Do
wzięcia będzie w najbliższym czasie aż
5 mln zł!
3 czerwca 2016 r. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
zostało wybrane na Pośrednika Fi-nansowego, zdobywając w punktacji II
miejsce ex aequo, w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Fundusz
Regionalny sp. z o.o. Dzięki temu do
dyspozycji Stowarzyszenia będzie 5
000 000 zł, które zostaną przeznaczone
na wsparcie przedsiębiorców z Dolnego
Śląska w formie krótkoterminowych
pożyczek.
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych uruchomiło także Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach którego umożliwia uzy-

skanie, przez Właścicieli nieruchomości
z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia - czyli także ze Świebodzic, krótkoterminowych i niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na
budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków lub szczelnych zbiorników
bezodpływowych na ścieki bytowogospodarcze.
O pożyczkę mogą ubiegać się
Właściciele nieruchomości z terenów
Gmin Członków Stowarzyszenia, na
których nie przewiduje się, zgodnie
z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi, budowy
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.
Więcej informacji na WWW.ssig.pl
lub pod nr telefonu: 695946414,
695946415

- Oczywiście, na wszystkie realizowane zadania są zabezpieczone kwoty
w budżecie, choć oczywiście liczymy,
że część pieniędzy uda się odzyskać,
gdy ruszą nabory wniosków. Budżet już
na etapie konstruowania był dobrze
przemyślany i tak zaplanowany, by
wszystkie inwestycje miały pokrycie
w środkach.
G Może Pan wymienić te najważniejsze?
- Trwa gruntowna modernizacja
budynku urzędu przy ul. Stefana Żeromskiego - 2 mln zł, duże zadanie na
terenie kąpieliska letniego - ponad
1 mln zł; inwestycje drogowe, m. in. na
ul. 3 Maja i Dąbrówki - kolejne ponad
pół miliona złotych. Wreszcie termomo-

Preferencyjne pożyczki dla świebodzickich przedsiębiorców

a środowej sesji Rada Miejska
w Świebodzicach podjęła uchwałę
N
o przystąpieniu Gminy Świebodzice do

Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Gospodarczych. Stowarzyszenie od
wielu lat działa na rzecz pobudzania
i wspierania aktywności gospodarczej,
głównie w sektorze małych i średnich,
ale od niedawno także i mikro przedsiębiorstw; udzielając m. in. pożyczek.
Powołano także delegatów, którzy
będą reprezentować Świebodzice
w Stowarzyszeniu - zostali nimi zastępca burmistrza Krystian Wołoszyn oraz
radni Marek Jakubina i Dariusz Błaszczyk.

email biura: biuro@ssig.pl
promocja@ssig.pl
emaile działów:

dernizacje dwóch obiektów oświatowych - SP 4 i Przedszkola nr 2, przekraczające kwotę 1,2 mln zł. Są to duże
zadania, ale realizowane bez obaw
o zabezpieczenie finansowe. Najważniejsze, że są oczekiwane przez mieszkańców i będą im dobrze służyć.
Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Bielawska-Pękala

wsparcie@ssig.pl
pozyczki@ssig.pl
pozyczki1@ssig.pl

FRW wygrał 16 mln dla przedsiębiorców
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał konkurs na zarządzanie funduszem pożyczkowym
post-JEREMIE.
W ramach nowego projektu do dolnośląskich przedsiębiorców trafi aż 16 milionów złotych.
Pieniądze, którymi Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dysponuje na Dolnym Śląsku
pochodzą z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu
inżynierii finansowej, zwróconego i pozostałego po wykonaniu umowy i przekazanego
przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Konkursu – Dolnośląskiemu Funduszowi
Regionalnemu Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Środki ponownie zasilą przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska. Post-JEREMIE
to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki udzielane na warunkach rynkowych.

Zgłoś swój pomysł
4
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do przyszłorocznego budżetu
R

usza kolejna edycja
budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. Mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje inicjatywy, propozycje inwestycji czy remontów, które po przeanalizowaniu
mogą zostać wpisane do przyszłorocznego planu inwestycji
gminnych. To będzie już czwarty budżet obywatelski w Świebodzicach.
W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych za-

dań, które częściowo zostały zrealizowane lub będą wykonane
w roku bieżącym i następnym.
Co najczęściej zgłaszają
mieszkańcy? Tematy związane
z najbliższym otoczeniem - czyli
remonty chodników, drobne naprawy uszkodzonego muru czy
oświetlenia, place zabaw czy
tzw. street workouty. Budowa
takiego właśnie placu do ćwiczeń i rekreacji pod gołym niebem już wkrótce rozpocznie się
na terenie kompleksu OSiR przy

Zadania już wykonane
G Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury
G Remont nawierzchni jezdni obwodnicy Osiedla Piatsowskiego

(ul. 3 Maja i Dąbrówki - w trakcie)
G Remont chodników przy ul. Stawowej
G Utwardzenie drogi dojazdowej + zagospodarowanie terenu
ul. Świdnicka 1-3-5
G Utwardzenie drogi dojazdowej + zagospodarowanie terenu
ul. Strzegomska 2

Piasek już czysty!
czerwca pracownicy ZGK
Świebodzice Sp. z o.o. wy8mienili
piasek w piaskownicach

na placach zabaw, należących do
miasta.
W każdej piaskownicy piasek
został wybrany, wywieziony,
później przywieziony świeży,
prosto z piaskowni. Ponadto

przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest kontrola zawartości piaskownic, prowadzona
przez Sanepid pod kątem ph
oraz zanieczyszczeń. Czasami
zdarza się, że piasek z uwagi na
zanieczyszczenia jest wymieniany częściej. Gmina posiada 11
placów zabaw.

Co jeszcze będzie zrealizowane w ramach
budżetu obywatelskiego 2016?
Oto lista zadań, które na pewno będą wykonane w tym roku:
G Droga dojazdowa ul. Jeleniogórska 36 (zadanie zgłoszone
jeszcze do budżetu 2015)
G Kanalizacja wraz z odtworzeniem drogi, Ciernie 149-150 G i H
G Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wałbrzyskiej (w
sąsiedztwie Cukierni Kremówka)
G Utwardzenie dojścia od przystanku do Osiedla WSK
G Remont nawierzchni ul. Spokojnej
G Organizacja miejsc postojowych na Os. WSK
G Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych
ul. Rekreacyjnej 1. Lada moment rozpocznie się także realizacja innych, zgłoszonych przez
mieszkańców zadań do budżetu
obywatelskiego na 2016 rok - to
np. remont chodnika na Osiedlu
WSK czy remont chodnika przy
ul. Wiejskiej 1.
Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się
w poprawę wyglądu i jakości
życia w mieście.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31 sierpnia.
Propozycje można przesyłać
drogą elektroniczną na adres:
weronika.tomczyk@ swiebodzice.pl lub wrzucając kartkę do
oznaczonej urny, która znajduje
się na parterze ratusza.
Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone
propozycje zostaną przekazane

do rozpatrzenia odpowiednim
wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji.
Trzeba także sprawdzić, czy
zgłoszone zadanie nie dotyczy
mienia prywatnego. Propozycje,
które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finanso-

Termomodernizacja

I

Budynek A Publicznego
Przedszkola nr 2
otoczyły rusztowania
a to znak, że powadzona
jest termomodernizacja.
Przedszkole zyska
ocieplenie i nową,
kolorową elewacja,
zostanie także wymienione
ogrzewanie.
Koszt inwestycji
to blisko 770 tys. zł.

Już za parę chwil…
Karta Dużej
mina Świebodzice organizuje kolonie letnie dla dzieci
i młodzieży. W tym roku na wypoczynek do Rewala
G
Rodziny
w okresie od 25.07.2016 r. do 07.08.2016 r., pojedzie 50 dzieci.

Wymiana piasku w piaskowniach na placu zabaw
przy ul. Młynarskiej i Skłodowskiej-Curie

wym będą wpisane do budżetu
na 2017 rok.
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic
www.swiebodzice.pl,
w zakładce Budżet partycypacyjny.

W programie wypoczynku są 4 posiłki dziennie Wycieczka
po Wolińskim Parku Narodowym, wycieczka do Międzyzdrojów - promenada, molo, aleja gwiazd, Muzeum Przyrodnicze.
Wycieczka do Świnoujścia - rejs promem. Muzeum Muszli
w Świnoujściu. Wycieczka nad Turkusowe Jezioro. Obiekt
kolonijny w Rewalu, w którym będą wypoczywały dzieci, zlokalizowany jest w budynku Zespołu Szkól Sportowych.
Z uwagi na profil szkoły obiekt wyposażony jest w dobrą infrastrukturę sportową (boiska tartanowe do piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej oraz skatepark. Odległość do morza wynosi 250
metrów.
- Dla dzieci, których rodzice korzystają z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej, Kuratorium Oświaty po raz kolejny, organizuje kolonie w terminie 03.08-16.08.2016 r., w Ośrodku
Kolonijnym „Magda” w Pustkowie gmina Rewal - mówi Aldona Górska, szefowa Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Kuratorium Oświaty dla Miasta Świebodzice przeznaczyło
8 miejsc. Wyjazd dzieci na wypoczynek ze Świdnicy, do Świdnicy Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni transport.
Również jak co roku, na terenie miasta zorganizowany
będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Nasi najmłodsi
mieszkańcy w tym roku w okresie od 01.07.2016 r. do
29.07.2016 r., będą mogli skorzystać z oferty świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”, która tradycyjnie jest już miejscem, gdzie odbywają się półkolonie. Szczegółowy program
zostanie wkrótce zamieszczony i będzie dostępny na stronie
internetowej.

Członkowie rodzin wielodzietnych mniej zapłacą za przejazdy
komunikacją miejską:
- bilet jednorazowy rodzinny - cena 50 gr.
- bilet miesięczny rodzinny - cena 30 zł.
Wybierając się do Wodnego Centrum Rekreacji uczestnicy programu „Karta Dużej Rodziny” mogą skorzystać z przysługujących ulg:
1. 50% zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
a) sali gimnastycznej „Zielona sala”,
b) stołów i sprzętu do tenisa stołowego,
c) płyty boiska na hali,
d) 2 lub 3 torów na kręgielni.
2. Wstęp indywidualny do Wodnego Centrum Rekreacji dla każdego posiadacza karty zgodnie z obowiązującą taryfa ulgową (wstęp
dla dzieci do 3 lat jest bezpłatny).
3. Rozliczenie wg stawek taryfy ulgowej za wstęp rodzinny przy
zakupie biletu rodzinnego do Wodnego Centrum Rekreacji dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci (w wieku od 3 do 18 lat - wstęp dla
dzieci do lat 3 jest bezpłatny).
4. Wstęp na kąpielisko odkryte za odpłatnością przewidzianą
w cenniku jak za wstęp grupowy:
- bilet normalny - cena 4 zł,
- bilet ulgowy - cena 2 zł.
Rodziny wielodzietne, które przystąpiły do ww. programu mają
również możliwość skorzystania na preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Za uczestnictwo
w zajęciach sekcyjnych nie są pobierane opłaty za udział trzeciego
i kolejnego dziecka.
Miłych wakacji!

Trasa Czerwonej Nitki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

w Świebodzicach i członek Zarządu Rejonowego PCK w Wałbrzychu.
Na gości czekał ciepły posiłek
oraz wiele atrakcji. Były strefy
aktywności dla dzieci i młodzieży, warsztaty i pokazy sportowe
oraz mobilne punkty pobierania
krwi. Wieczorem zagrał zespół
Loka i De Mono.
Wszyscy widzowie zgromadzeni na Błoniach PGE Narodowego mogli podziwiać na elewacji stadionu iluminację świetlną - wyświetlone zostało hasło
kampanii „Twoja krew, moje
życie”. Trasa Czerwonej Nitki
jest kulminacyjnym punktem
ogólnopolskiej akcji promującej
honorowe krwiodawstwo „Twoja krew, moje życie”. Święto
Krwiodawstwa rozpoczęło stołeczne obchody Światowego
Dnia Krwiodawcy, który przypada 14 czerwca.
Czas wolny nasi klubowicze
spędzili na zwiedzaniu Warszawy. Do Świebodzic przybyli
o godz. 4.00 w niedzielę by brać
czynny udział w obchodach Dni
Świebodzic, oraz meczu piłkarskim w którym udział brało czterech graczy wracających z Warszawy.

14 czerwca przypadał Światowy Dzień Krwiodawcy.
- W imieniu swoim i Zarządu
Rejonowego PCK w Wałbrzychu dziękuje wszystkim Honorowym Dawcom Krwi w Świebodzicach, dzięki którym jesteśmy najlepsi w rejonie wałbrzyskim w ilości oddawanej krwi
- mówi Katarzyna Młynarkiewicz, szefowa świebodzickich

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku!
środek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach przypoO
mina, że został jeszcze tydzień

- do 1 lipca włącznie - na złożenie wniosku, umożliwiającego
otrzymanie świadczenia z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony
po 1 lipca 2016 r., świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca
złożenia wniosku. A to oznacza
utratę trzymiesięcznego świadczenia. Warto więc się pospieszyć.
Jak dotychczas Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1128

decyzji. Kolejne formularze
napływają codziennie, jednak
są to już pojedyncze wnioski.
Większość uprawnionych do
otrzymania świadczenia otrzymała już należne wypłaty.
Program Rodzina 500 plus to 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymają wsparcie
także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto
lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

krwiodawców. - Dziękuję również panu Burmistrzowi Świebodzic Bogdanowi Kożuchowiczowi i Pani Ilonie Szczygielskiej - kierownik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej na których pomoc
i wsparcie można zawsze liczyć,
by promować nasze miasto
- naszych krwiodawców.
I
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czerwca na błoniach PGE Narodowego zainaugurowano ogólnopolską
kampanię społeczną „Twoja
krew, moje życie”. „Trasa Czerwonej Nitki” ma służyć edukacji i uświadomieniu osobom,
które żyją wśród nas, jak ważne
jest, by oddawać regularnie krew.
Z całej Polski zjechali się Honorowi Dawcy Krwi. Nie zabrakło reprezentacji Świebodzic.
Wydarzenie zainaugurował
oraz wręczył odznaczenia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Minister podkreślił, że honorowi dawcy krwi to osoby,
które powinno się podziwiać,
wspierać i naśladować. - Pamiętajmy, że każdy z nas może
potrzebować krwi, dlatego warto
dołączyć do zaszczytnego grona
Honorowych Dawców Krwi - zaapelował. Minister zauważył też,
że krwi zawsze potrzeba, szczególnie w wakacje, gdy stali krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje.
Świebodzice reprezentowali:
Róża Byrczek, Beata Kuzera,
Agnieszka Malinowska, Izabela Wywrot, Krzysztof Schwarz,
Katarzyna Młynarkiewicz
- jako prezes Klubu HDK PCK

wydarzenia
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No to do dzieła

- ukwiecamy nasze okna
i balkony

T

o bez wątpienia jeden z bardziej chyba lubianych konkursów
w naszym mieście. W szranki o tytuł posiadacza najpiękniej
ukwieconego okna, balkonu i posesji staje co roku rzesza
mieszkańców naszego Miasta. I to wcale nie z chęci zdobycia nagrody, lecz dla własnej satysfakcji i poczucia dumy z faktu, że w taki
sposób przyczyniamy się do upiększenia całego otoczenia.
Konkurs potrwa do jesieni, komisja będzie objeżdżać miasto kilkakrotnie przyglądając się temu, jak prezentują się nasze balkony,
okna i ogrody przydomowe. Serdecznie zachęcamy do dbania o estetykę naszych pięknych Świebodzic.
Regulamin dostępny jest na stronie: www.swiebodzice.pl.

Zmiana stawek za wodę i ścieki
6

Z

godnie z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków
od 1 lipca wchodzą nowe taryfy
za wodę i ścieki. Ceny wody
zmieniają się nieznacznie o 1,8%
(tzn. 9 groszy za m3), co związane jest z inflacją. Ceny ścieków
pozostaną bez zmian.
Czeka nas także wzrost opłaty stałej dla gospodarstw domowych - ok. 10%, co związane
jest z koniecznością obniżenia

opłat stałych dla przemysłu, handlu oraz administracji. Powodem
jest zmiana systemu rozliczeń na
radiowy, która jest w prawdzie
w ogólnym rozrachunku mniej
kosztowna, niestety spowodowała możliwość wystąpienia
subsydiowania skrośnego między powyższymi grupami, co
jest niezgodne z prawem i co
wymagało korekty.
Ceny ścieków pozostają na
wcześniejszym poziomie, jednakże wzrasta opłata stała.

- Spowodowane jest
to znaczącą podwyżką
cen oczyszczania ścieków, którą zafundował
nam Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji - mówi Piotr
Zalewski, Prezes Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świebodzicach. Cena ta wynosi 7,79 zł bez VAT,
podczas gdy mieszkańcy płacą
8,02 zł. Wymusiło to na nas
konieczność pokrycia pozosta-

„Mucha” zniknie
M

ural, przedstawiający
wizerunek ppłka Władysława Supronia, widniejący na murze przy ul. Wałbrzyskiej, wkrótce zostanie zamalowany. Taka jest wola rodziny zmarłego bohatera. Pomysłodawcy upamiętnienia Żołnierza
Wyklętego nie mają żalu, a być
może w tym miejscu powstanie
inny obraz, także oddający ducha patriotyzmu.
Pomysłodawcami muralu byli
kibice Górnika Wałbrzych. Chcieli w ten sposób uczcić pamięć
ŚP. Władysława Supronia,
mieszkańca Świebodzic, żołnierza zbrojnego podziemia, który
za walkę z powojenną sowietyzacją Polski został skazany na 10
lat ciężkiego więzienia, gdzie
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był torturowany, poniżany. Jego
bohaterski życiorys zainspirował
młodych ludzi, i w porozumieniu z rodziną Pana Władysława
powstał mural z wizerunkiem
ppłka i słynnym pseudonimem
„Mucha”.
Odsłonięcie malowidła miało
miejsce rok temu, w obecności
rodziny i władz miasta. Jednak
obecnie bliscy zmarłego domagają się usunięcia wizerunku
z ogrodzenia. Jakie są przyczyny takiej decyzji? Najprawdopodobniej chodzi o fakt, że
obraz niszczeje pod wpływem
warunków atmosferycznych,
twarz namalowana na ogrodzeniu także się zmienia. Dla najbliższych Pana Władysława są
to bardzo emocjonalne kwestie

i należy je po prostu uszanować.
Jednak rodzina Pana Supronia
nadal podkreśla, że bardzo docenia inicjatywę kibiców Górnika
i wszystkich osób, które włączyły się w powstanie muralu.
Oto krótki tekst, jaki otrzymaliśmy od Pani Jadwigi Suproń,
małżonki ŚP. Pana Władysława
Supronia.:
Korzystając z uprzejmości
Państwa Gazety, chciałabym
bardzo podziękować za pamięć
o moim mężu śp .Władysławie
Suproniu.
Z całego serca dziękuję młodzieży świebodzickiej, w szczególności Panu Łukaszowi i Panu Bartłomiejowi - pomysłodawcom i twórcom muralu przy

łych kosztów stałych,
które do tej pory były
składnikiem tej ceny
z tzw. opłat abonamentowych - stąd ten wzrost.
Koszty te są przede
wszystkim związane
ze zrealizowanymi inwestycjami dotyczącymi budowy sieci kanalizacyjnych oraz wzrostem podatków
z tego tytułu. Między Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji a Wałbrzyskim Związkiem Wodocią-

gów i Kanalizacji wytworzyła
się obecnie tak ścisła zależność
ekonomiczna, że pomimo dotychczasowej reguły, że ceny
wodociągów świebodzickich
były niższe po raz pierwszy
zmuszeni jesteśmy dorównać
cenom wałbrzyskim.
Należy mieć jednak nadzieję,
że jest to pierwszy i ostatni raz
gdyż Rada Miejska w Świebodzicach w końcówce ubiegłego
roku podjęła decyzję o wystąpieniu z Wałbrzyskiego Związku

Wodociągów i Kanalizacji, co
pozwoli na nowo zbudować
relację pomiędzy zakładami
wodociągowymi, w szczególności dotyczącymi realiów ekonomicznych.
Niestety ze względu na roczny tryb wystąpienia ze Związku
mieszkańcy miasta jeszcze przez
okres trwania nowej taryfy będą
odczuwali skutki dotychczasowej współpracy.

ul. Wałbrzyskiej, za dużą wrażliwość, pasję i imponującą wiarę
we własne przekonania.

Bardzo dziękuję Panu Bogdanowi Kożuchowiczowi - Burmistrzowi Miasta, za okazywaną

mi wielką życzliwość oraz szacunek oddawany pamięci mojego
męża.
Jadwiga Suproń
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Cała Polska - i Świebodzice -

czytały dzieciom
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FOT. UŻYCZONE

czwartek, 9 czerwca, w ramach tej
popularnej, ogólnopolskiej akcji, wiersz
Lokomotywa czytali uczniom
Szkoły Podstawowej nr 3 m. in.
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Agnieszka Gielata
dyrektor Miejskiego Domu Kultury i inni, zaproszeni goście.
Spotkanie miało prawdziwie
bajkowy klimat, bo gości i uczniów witały już na schodach
piękne, teatralne lalki, animowane przez uczniów, wypożyczone
z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Uczniowie poprzebierali się także w bajkowe postaci,

Z matmą życie jest ok!

Wyniki konkursu
„ALBUS”

po raz kolejStowarzyszeJnieużny„Wypożyczal-

W Szkole Podstawowej
nr 4 odbył się Ogólnopolski
Konkurs „ Albus”
z przyrody.
Brało w nim udział
28 uczniów z klas IV
- VI. 13 czerwca otrzymaliśmy wyniki konkursu.
1) Olaf Lepiarz (klasa IV)
- 7 miejsce w kraju i zdobył
tytuł laureata,
2) Marcin Hamera (klasa
IV) - 10 miejsce, tytuł
laureata,
3) Laura Kłapińska (klasa
V) - 7 miejsce, tytuł laureata,
4) Hubert Cytarzyński
(klasa V) - 9 miejsce, tytuł
laureata,
5) Jakub Rękas (klasa VI)
- 9 miejsce, tytuł laureata,
6) Marek Bujak (klasa
IV) - 11 miejsce, wyróżnienie,
7) Magdalena Surma
(klasa IV) - 13 miejsce,
wyróżnienie,
8) Anna Wójcik (klasa IV)
- 13 miejsce, wyróżnienie,
9) Aniela Idzik (klasa V)
- 12 miejsce, wyróżnienie,
10) Paulina Woszczyna
(klasa V) - miejsce
13,wyróżnienie.
I

nia - Centrum”,
Zespół Szkół Specjalnych i Zespół
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi
w Świebodzicach
umożliwili
uczniom placówek specjalnych z całego regionu konfrontację
matematycznych umiejętności i możliwości.
Matematyka, jak wiadomo jest królową wszystkich nauk.
Jednak przede wszystkim potrzebna jest w codziennym
życiu.
Doskonałą znajomość praktycznych umiejętności związanych z tą dziedziną wiedzy pokazały niepełnosprawne intelektualnie dzieci, które przyjechały do Świebodzic z całego
regionu 19 maja 2016 r. Tego dnia uczestnicy VIII Regionalnego Konkursu Matematycznego Placówek Specjalnych
pokazali, że liczenie, ważenie i obliczanie zegarowe są dla
nich błahostką! Testy konkursowe wypadły fantastycznie,
a umiejętności zawodników oceniono bardzo wysoko!
W tym roku spotkaniu przyświecało hasło „Z matmą życie
jest OK.!” Wzięło w nim udział 20 osób ze Świdnicy, Wałbrzycha, Strzeomia, Dzierżoniowa, Piławy Górnej. Oczywiście nie zabrakło też reprezentantów z naszego miasta, którzy
zdobyli najwyższe laury.
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach
okazali się MISTRZAMI ŚCISŁEGO MYŚLENIA. Szczególnie Daniel Cisek z IV klasy. Wyróżnienia otrzymali
B. Bilski, D. Przyworski, N. Mazurczak i M. Wiśniewski.
Serdecznie im gratulujemy!

mieliśmy więc i Czerwone Kapturki, królewny Śnieżki i wiele
innych, znanych z kart książek,
postaci.
Działająca w SP 3 grupa teatralna Kolorowa Maskarada
prowadzona przez Agnieszkę
Kiryczuk wystawiła Złotą
Rybkę, a kulminacyjnym punktem spotkania było przeczytanie chyba najbardziej znanego
wszystkim dzieciom wiersza,
czyli Lokomotywy Juliana
Tuwima, przez zaproszonych
gości. Wierszyki i piosenki
zaprezentowały podopieczni
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które biorą udział

w zajęciach bajkoterapii, prowadzonych w szkole.
Wiersz przeczytali: Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, dyrektor
SP 3 Jolanta Styrna-Grossman, dyrektor Zespołu Szkół
Integracyjnych Magdalena Stąpor, Elżbieta Raszewska, Ewa
Tadeuszak z Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej, Agnieszka Gielata dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Agnieszka Ryszawy wicedyrektor SP 3, Urszula Kruczek
przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świebodzicach oraz Katarzyna Sosnowicz, dyrektor Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej
w Świdnicy.

I

Mamy IV miejsce

w XV ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
ielki sukces uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1
W
im. Sybiraków w Świebodzicach.

Drużyna w składzie: Julia Dubina, Anna Rajca, Dawid Bujczenko i Jakub Dmitruk zajęła
IV miejsce w XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”, który odbył się 7 czerwca 2016 w Solinie.
Do tego etapu doprowadziła
ich długa droga poprzez kolejne
etapy - szkolny, gminny, parkowy
i wojewódzki. Wymagany obszar
wiedzy był ogromny - biologia,
geografia, umiejętność rozpoznawania 200 gatunków roślin i zwierząt oraz wiadomości o parkach
krajobrazowych Dolnego Śląska
to był jedynie początek. 17 marca
2016 we Wrocławiu odbył się
etap wojewódzki, na który zjechały drużyny reprezentujące 12
parków krajobrazowych naszego
województwa. Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zajęła I miejsce i dzięki temu mogła reprezentować Dolny Śląsk w etapie ogólnopolskim.
Do tej części konkursu nasi
uczniowie musieli jednak opanować znacznie więcej wiadomości

- kolejnych 300 gatunków roślin
i zwierząt (chronionych i pospolitych) i informacje na temat 122
parków z całego kraju! W przygotowaniach pomagali nauczyciele
pani Katarzyna Cabanek - nauczyciel biologii i pan Piotr Farej
- geograf.
6 czerwca 2016 nasi uczniowie
wraz z nauczycielem wyjechali
na 5 dni w Bieszczady do malowniczej miejscowości Solina, położonej nad Zalewem Solińskim.
Kolejnego dnia odbył się konkurs. Składał się aż z 3 części,
z których dwie pierwsze uczniowie pisali indywidualnie - liczyła
się suma punktów, jedynie praca
z mapą topograficzną była rozwiązywana grupowo.
Test zawierał zarówno pytania
z wiedzy ogólnej z biologii i geografii oraz 10 pytań dotyczących
parków krajobrazowych Polski.
Kolejną konkurencją było rozpoznawanie zdjęć przedstawiających 45 gatunków roślin i zwierząt. Po tych dwóch etapach nasza
drużyna miała taką samą liczbę
punktów, jak szkoła z Podkarpacia. Do pełnego sukcesu i miejsca
na podium zabrakło jedynie 5
punktów z części ostatniej.

Po konkursowych potyczkach,
młodzież przez kolejne dwa dni
zwiedzała okolicę. Celem wycieczki stał się m.in. pałac w Krasiczynie, arboretum w Bolestraszycach, forty pod Przemyślem
oraz dwie przemyskie katedry
- rzymsko- i greko-katolicka.
Jechali również kolejką wąskotorową będącą jedną z wielu atrakcji Bieszczadów, odwiedzili hodowlę żubrów, podziwiali piękno
Zalewu Solińskiego, zarówno
z zapory, jak i w trakcie rejsu statkiem.
Bogatsi o wielką wiedzę, wspaniałe wrażenia i cenne nagrody
rzeczowe uczniowie powrócili do
Świebodzic. Wszyscy są z nich
bardzo dumni, szczególnie rodzice i pani Kasia Cabanek, gdyż
dobrze wiedzą, ile pracy ci młodzi
ludzie włożyli w swój sukces.

Polonezem prosto
do wakacji
8

polonez miejski
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środę, 22 czerwca,
na zalanym słońcem Rynku zatańczyły pięknie dzieci
i młodzież, kończące edukację
w gimnazjach, podstawówkach
i przedszkolach. W taki właśnie
sposób uczniowie, przed którymi zupełnie nowy etap edukacji,
uczcili zakończenie roku szkolnego. Tradycja miejskiego poloneza ma już kilka lat i bardzo
podoba się mieszkańcom.
Majestatyczny korowód poprowadzili uczniowie Gimnazjum nr im. Sybirków: Julia
Dubina i Patryk Szczerba,
klasa III b. A wśród tańczących

pojawili się także Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
w parze z Anią Rajcą również
z Gimnazjum nr 1, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Klepiec prowadzący dyrektor
G1 Małgorzatę Schabowską
oraz panie dyrektorki szkół
i przedszkoli.
Tańczące na zalanym słońcem
Rynku pary oklaskiwali i fotografowali licznie zebrani mieszkańcy.
Oficjalne zakończenie roku
szkolnego odbędzie się w czwartek (przedszkolaki) i piątek, 24
czerwca. A potem - witajcie wakacje i letnia przygodo.
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Dziesiątki par, od maluchów do poważnych gimnazjalistów,
zatańczyło na placu od ratuszem

W jednej z par zobaczyliśmy burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Uśmiechnięci, wystrojeni, młodzi i piękni - jednym słowem
nasze kochane „dzieciaki”

REKLAMUJ
SIĘ!
W

Gazecie

Świebodzickiej

telefon

660 157 518

ZBIÓRKA
KRWI

kultura
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Dużo dobrej zabawy po obu stronach: widowni
i wykonawców, życzliwa atmosfera i mimo,
że wszystko amatorskie - to jednak była to kapka
„wyższej kultury”.
Wystawienie „Poskromienia złośnicy” Wiliama
Szekspira to kolejne, udane przedsięwzięcie Fundacji
REM

dem w oku i czekając na swoje
wejście.
Pierwsze cztery akty należały
do uczniów i rodziców. Główne
role, czyli przebiegłego Petruchia, któremu udało się poskromić okropną złośnicę Katarzynę,
zagrali: Karolina Pofelska
i Filip Podhalicz (gimnazjaliści), Anna Nowak i Ryszard
Skotnicki (rodzice) raz Bogdan
Kożuchowicz i Agnieszka Bielawska-Pękala.
Zwłaszcza w pierwszych aktach widzowie mogli usłyszeć
i zobaczyć charakterek złośliwej
Kasi w pełnej okazałości - rzucającej w oblubieńca czym popadnie i wykrzykującej pod jego
adresem różne, niepiękne słowa.
Było też i wiele innych powodów do śmiechu - a to komuś
spadła peruka, a to gdzieś umknęła jakaś kwestia i zapadła
chwila wymownej ciszy. Spory
aplauz wzbudziły „konie”, którymi aktorzy powozili na scenie.
W takiej podwójnej roli - konia
i Biondelo - wystąpił m. in. radny Jarek Dąbrowski - i naprawdę trudno orzec, w której był lepszy!
Zabawnie wypadł także
ksiądz Mateusz, który w spektaklu okazał się być posiadaczem nie tylko żony, ale i syna.

Obsada i reżyseria
Akty I, III, IV Gimnazjum Akademickie - uczniowie
LUCIENTO (wielbiciel Bianki ) - Bartosz Skotnicki
TRANIO (służący Lucentia) - Marek Kędzia
HORTENSJO (wielbiciel Bianki) - Kuba Nowak
BAPTYSTA (ojciec Katarzyny i Bianki) - Kuba Marcyniuk
GREMIO (dawny wielbiciel Bianki) - Maciek Sikorski
KATARZYNA (złośnica) - Karolina Pofelska
BIANKA (siostra Katarzyny) - Hania Grzeleńska
PETRUCHIO (wielbiciel Katarzyny) - Filip Podhalicz
BIONDELO (służący Lucentia) - Kuba Sokół
NATANIEL (służący Petruchia) - Kuba Sowa
GRUMIO (służący Petruchia) - Filip Brzeziak
CURTIS (służący Petruchia) - Mikołaj Kowalczyk
JOSEPH (służący Petruchia) - Adrian Kot
PIERNIK (służący Petruchia) - Dominik Wilczyński
BAKAŁARZ - Kamil Kozar
KRAWIEC - Daniel Kozar
Akt II Gimnazjum Akademickie - rodzice
HORTENSJO- Grzegorz Wilczyński
BAPTYSTA- Bartosz Grzeleński
GREMIO- Roman Kędzia
KATARZYNA - Anna Nowak
BIANKA - Marta Kędzia
PETRUCHIO- Ryszard Skotnicki
Akt V - znane osobowości Świebodzic

Finałowa uczta przy stole - od lewej Roman Kędzia (Gremio),
Bogdan Kożuchowicz (Petruchio), Baptysta (Dariusz Błaszczyk)
i Luciento (Lesław Podhalicz)

I, III i IV akt należał do gimnazjalistów
Ale jak zwykle całe przedstawienie skradł burmistrz, który
swoim tubalnym głosem dowodził wszystkimi na scenie, a podczas wypowiadania jednej kwestii celowo zmienił tekst, wywołując prawdziwą salwę śmiechu.
Była to scena, w której chodziło
o pewien zakład- panowie stawiali dukaty, która z wzywanych
po kolei żon pierwsza się pojawi.
Gdy padło na Petruchia ten

zawołał: „Dwadzieścia tylko?!
Drobnostkę tę stawiam na psa
mojego lub sokoła! Dwadzieścia
razy tyle na moją Terenię - Kasię
daję!”
Publiczność śmiała się do rozpuku najgłośniej chyba sama
„wywołana” do tablicy, czyli
pani Teresa, żona burmistrza.
I w takim to miłym i wesołym
nastroju, upłynęło to spotkanie
z wielkim pisarzem, a kto nie

Rodzice w akcji: Marta Kędzia i Ania Nowak, czyli siostry Bianka
i Kasia
wiedział, a chciałby się też pośmiać, może zajrzeć na portal
miejski www.swiebodzice.pl,
w zakładce Miejska Telewizja

Rodzice w akcji: Ryszard Skotnicki i Anna Nowak - Petruchio
i jego złośnica

PETRUCHIO - Bogdan Kożuchowicz
KATARZYNA - Agnieszka Bielawska-Pękala
BIANKA - Anna Maślach
WDOWA - Zofia Marek
LUCIENTO - Lesław Podhalicz
BAKAŁARZ - Sławomir Łukawski
HORTENSJO - Jacek Żygłowicz
BAPTYSTA - Dariusz Błaszczyk
BIONDELO- Jaros ław Dąbrowski
VINCENTIO (ojciec Lucentia) - Ks. Mateusz Pawlica
Reżyseria: Elwira Podhalicz i ks. Mateusz Pawlica.
Scenografia i kostiumy: Anna Nowak i Marta Kędzia.
Obsługa techniczna: Andrzej Damsz, Kacper Senderak i Maria
Partyka.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich aktorów - dziękujemy za życzliwe
brawa!

Petruchio i Kasia w drodze do Padwy - Bogdan Kożuchowicz
i Agnieszka Bielawska-Pękala. I wierny ich rumak - nieco
narowisty - radny Jarosław Dąbrowski

Internetowa znajduje się obszerna relacja video ze spektaklu.
I

Na głównym planie Petruchio (Filip Podhalicz) i Kasia (Karolina
Pofelska)

FOT. UŻYCZONE MAJA SKOTNICKA

N

iedzielne i ciepłe popołudnie 19 czerwca ściągnęło do sali Klubu
Seniora sporą rzeszę
widzów, chcących zobaczyć popisy aktorskie młodszych i tych
nieco starszych wykonawców.
Fundacja REM zaprosiła do
współpracy ponownie - uczniów
Gimnazjum Akademickiego
i ich rodziców oraz znane z życia
publicznego osoby. Na scenie
pojawili się więc m. in. burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, grupa radnych: Zofia Marek, Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski, Dariusz Błaszczyk, Jacek Żygłowicz, Lesław Podhalicz; ksiądz
Mateusz Pawlica z parafii pw.
Św. Mikołaja oraz pisząca te
słowa Agnieszka BielawskaPękala, rzecznik prasowy UM
oraz redaktor naczelna Gazety
i Anna Maślach, dyrektor Gimnazjum Akademickiego.
Biorąc na warsztat dzieło
mistrza ze Stratford wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo - bo
i kwestie długie, i bez rymów.
Próby zaczęły się w kwietniu,
ale tak naprawdę nauka ról
odbywała się do ostatniej chwili. Jeszcze za kulisami wszyscy
aktorzy gorączkowo powtarzali
swoje kwestie, biegając z obłę-

Od lewej: Baptysta (Dariusz Błaszczyk), Bakalarz (Sławomir
Łukawski), kłania się Vincentio (ks. Mateusz Pawlica)
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Dziś prezentujemy nasze drużyny, które w mijającym sezonie wywalczyly awans!
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MKS Victorii Świebodzice - juniorzy starsi w sezonie 2015/2016 I miejsce w Lidze Okręgowej Juniorów Starszych - Awans
do Dolnośląskiej Ligi Juniorów Starszych

Stoją od lewej: Przemysław Satyła - trener, Piotr Korga, Mateusz Melańczuk, Adrian Dobrowolski, Fabian Chrebela, Patryk Dworzyński, Adam Struski, Michał Juszczyk, Paweł Uglis, Robert Mazurkiewicz
- kierownik zespołu.
U dołu od lewej: Damian Siodlarz, Dorian Laskowski, Daniel Borowiec, Filip Olszówka, Damian Sieński.
W drużynie grali: Kacper Powrózek, Piotr Nowowiejski, Damian Haglauer, Marcin Bałut, Kamil Sadowski, Paweł Jarosz, Szymon Stańko, Piotr Winiarski, Patryk Torzecki, Jakub Szczepański, Robert
Zieliński.

Najmłodsi zawodnicy - MKS Victoria Świebodzice - młodzik młodszy - II miejsce w sezonie 2015/2016 w Lidze Okręgowej
Młodzików Młodszych - Awans do Dolnośląskiej Ligi Młodzików Młodszych

Stoją od lewej: Łukasz Stawicki - kierownik zespołu, Tomasz Pukajczyk, Piotr Stawicki, Jakub Zalas, Michał Kędzia, Krzysztof Król - trener zespołu.
U dołu od lewej: Maciej Cichy, Jakub Rutkowski, Kasjan Onyszkiewicz, Oskar Koszczał, Kacper Sikora, Jakub Gmur.
W drużynie grali: Alex Błasz, Piotr Goździcki, Kamil Matras, Gabriel Szklarczyk, Fabian Marut, Maciej Król, Adam Tarkowski, Przemysław Brągiel, Daniel Pichurski.

prezentacje
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Dziś prezentujemy nasze drużyny, które w mijającym sezonie wywalczyly awans!
piątek, 24 VI 2016

MKS Victoria Świebodzice - seniorzy w sezonie 2015/2016 I miejsce w Lidze Okręgowej Seniorów - Awans do IV Ligi
Dolnośląskiej

Stoją od lewej: Euzebiusz Wojdat - Vice Prezes Klubu, Marek Wojtysiak - Członek Zarządu, Robert Mazurkiewicz - Sekretarz Zarządu, Marcin Gawlik, Fabian Chrebela, Marcin Kokoszka, Wojciech
Wierzbicki - trener bramkarzy, Maciej Jaworski - trener, Ryszard Mordak - kierownik zespołu - II trener, Kamil Sadowski, Kacper Niemczyk, Marcin Jaskółowski, Mariusz Błaszczak, Kamil Drąg.
U dołu od lewej: Tomasz Borgoń, Wojciech Błażyński, Michał Juszczyk, Paweł Zyl. Dorian Laskowski, Dominik Janik, Marcin Bałut, Filip Olszówka, Daniel Borowiec, Artur Słapek, Marcin Traczykowski.
W drużynie grali: Marcin Rogowski, Tomasz Meges, Adam Struski, Kamil Kmieciak, Łukasz Drąg, Jakub Borek, Dawid Rosicki, Przemysław Satyła, Rafał Jędrasiewicz.
Serdecznie gratulujemy!

Nasi kibicują na EURO
2016

Takie oto zdjęcie zamieścił na swoim
profilu FB pan Piotr Szymecki.
Wypatrzył podczas transmisji jednego
z meczów Euro 2016 transparent
z nazwą naszego miasta. Jak widać,
świebodziczanie są wszędzie!

Biuro Nieruchomości
„Mój Dom”

Oferujemy bezpłatną pomoc
w uzyskaniu kredytu
hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki
czemu jesteśmy w stanie
zaproponować odpowiednią
ofertę, dostosowaną do
indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.

zaprasza
ul. Księcia Bolka 8
Świebodzice
otwarte pon- piątek
10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

Flaga Świebodzic
zawędrowała do Norwegii

W

śród ośnieżonych szczytów lodowców załopotała flaga
Świebodzic.
Wszystko to „sprawka” naszych seniorów
z Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach, którzy
wybierając się na
objazdową wycieczkę
po Szwecji i Norwegii
nie zapomnieli
o symbolu naszego
miasta.
Flaga była z dumą
prezentowana podczas
wędrówek, wzbudzała
zresztą spore
zainteresowanie
i sympatię wśród
mieszkańców
Skandynawii.
Niestrudzeni seniorzy już planują kolejną
wyprawę, tym razem
do Rumunii.

1. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe na IV piętrze.
Do kapitalnego remontu. 115 tys.
2. Sprzedam. Pełcznica. Przestronna kawalerka z balkonem.
Okna nowe PCV, ogrzewanie gazowe. I piętro. 35 m kw.
cena 75 tys.
3. Sprzedam Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna nowe PCV. Podłogi panele. 44 m kw.
cena 117 tys.
4. SUPER CENA. Świebodzice. 3 pokojowe po remoncie.
2 balkony. Duża łazienka. I piętro. 80 m kw. cena 189 tys.
5. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe do remontu
na parterze. Cena do negocjacji. 44 m kw. cena 109 tys.
6. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie na III piętrze. Szafa w zabudowie w cenie
mieszkania. 44 m kw. cena 135 tys.
7. Sprzedam Okolice Osiedla Sudeckiego. 2 pokojowe
na II piętrze po remoncie. Dodatkowo płatne wyposażenie
mieszkania. Duży balkon. Ogrzewanie gazowe. 51 m kw.
cena 165 tys.

8. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe Pcv. Duży balkon. 45 m kw.
cena 120 tys.
9. Świebodzice. Okolice Warszawianki. 2 pokojowe
mieszkanie w kamienicy na 3 piętrze. Ogrzewanie gazowe.
57 m kw. cena 115 tys.
10. Świebodzice okolice ulicy Kolejowej. Sprzedam
przestronne 5 pokojowe mieszkanie na 3 piętrze. Ogrzewanie
c.o. węglowe. Kuchnia w zabudowie ze sprzętem AGD
w cenie mieszkania. 110 m kw. cena 185 tys.
11. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna nowe PCV, panele. Po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową kuchenną 60 m kw. cena 189 tys.
12. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Wysoki parter.
3 pokojowe, wysoki standard, 2 piwnice. Zabudowa
kuchenna wraz z AGD w cenie mieszkania 60 m kw. cena 185
tys.
13. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka do remontu
na I pietrze. 26 m kw. cena 70 tys.

14. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum z osobnym wejściem. 93,6 m kw.
cena 153 tys.
15. Sprzedam. Centrum. Kawalerka po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną. 22M2 cena 65tys.
16. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan deweloperski.
131 m kw. cena 480 tys.
17. Wałbrzych. Stary Zdrój - zielona okolica. 2 pokojowe
na I piętrze dodatkowo mansarda. Do mieszkania przynależy
duży ogródek rekreacyjny. 57 m kw. cena 119 tys.
18. Wałbrzych. Podzamcze. Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Okna nowe PCV. 51 m kw.
cena 99 tys.
19. Wałbrzych. Biały Kamień. Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy na I piętrze. 55 m kw. cena 115 tys.
20. Świdnica. Okolice Rynku. Sprzedam przestronne
mieszkanie w kamienicy na II piętrze. Ogrzewanie co gazowe.
112 m kw. cena 219 tys.
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Disco dla wszystkich i KOMBII na deser
F

piątek, 24 VI 2016

antastycznym koncertem
legendarnej grupy KOMBII zakończyły się tegoroczne obchodny Dni
Świebodzic. Przez dwa weekendowe dni, 11 i 12 czerwca,
mieszkańcy bawili się i odpoczywali na terenie kompleksu
sportowego przy ul. Rekreacyjnej 1. Pogoda i frekwencja dopisały.
Święto miasta rozpoczęło się
w tym roku nietypowo i bardzo
widowiskowo - barwnym korowodem z udziałem samorządowców, zaproszonych gości,
przedstawicieli szkół, którzy

z Rynku przeszli ulicami miasta
na stadion miejski, gdzie rozpoczęła się główna część imprezy.
Korowód poprzedziły występy artystyczne dzieci i młodzieży ze świebodzickich szkół
i przedszkoli, a zebranych
mieszkańców powitał Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz wraz z Łukaszem Kwadransem, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz
specjalnymi gośćmi - delegacją
z naszego partnerskiego miasta
Hrušov na Słowacji pod przewodnictwem burmistrza Pavla
Bendika. Akt partnerstwa zosta-

nie podpisany już jesienią tego
roku.
Oficjalne otwarcie Dni Świebodzic miało miejsce już na stadionie, w sobotę, o godz. 14:00.
Dla mieszkańców w każdym
wieku przygotowano wiele
atrakcji.
Na scenie odbywały się prezentacje szkół, a także naszych
lokalnych artystów, m. in. wystąpił Chór Akord; na płycie
boiska czekało wesołe miasteczko, dmuchańce, liczne punkty
gastronomiczne, malowanie buziek, wesoły kącik dla maluchów, prowadzony przez harce-

rzy ze szczepu IMAGO i wiele
innych. Podczas trwania Dni
można także było wygrać sporo
gadżetów promocyjnych miasta,
biorąc udział w konkurach, organizowanych i prowadzonych
wspólnie przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM oraz Młodzieżową Radę Miejską.
O godz. 17:00 rozpoczął się
festiwal disco polo, a na scenie
zaprezentowali się: legendarny
Voyager, następnie Gentelmen’s,
energetyczny Sonic z uroczą
wokalistką i na koniec wieczoru
artysta ukrywający się pod pseu-

Oficjalne otwarcie Dni Świebodzic 2016 przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza,
radnych i gości ze Słowacji

donimem Marioo. W ramach
dyskotekowych klimatów było
też coś dla dobrej kondycji
- disco zumba i jumping frog,
przygotowane przez Martę Jasińską.
Taneczne rytmy porwały do
tańca, a pogoda sprzyjała letniej
dyskotece pod gwiazdami.
Niedzielę rozpoczęły kolejne
występy maluchów z przedszkoli, następnie zobaczyliśmy na
scenie utalentowanych mieszkańców, którzy zaprezentowali
się w ramach bloku „Zostań
gwiazdą Świebodzic”.

Byli to: Joanna Siwarska,
Witold Woliński, Czerwone
Róże, Leszek Błyskosz, Adam
Mladenis i Zespół Quardia .
W międzyczasie na boisku
Orlik rozegrano emocjonujący
mecz piłkarski Samorządowcy
vs Krwiodawcy z HDK Świebodzice vs Rodzice dzieci z Przedszkola nr 2. Najlepsza okazała
się drużyna samorządowców,
dzięki nie tylko brawurowym
atakom napastników, ale i skutecznej obronie bramkarza - burmistrza Bogdana Kożuchowicza. II miejsce zajęli rodzice,
a trzecie krwiodawcy.

Dni Świebodzic „wystartowały” barwnym korowodem, który w sobotę około godz. 13:30
wyruszył z Rynku na stadion miejski
Niedziela pod znakiem fit
- za sprawą Marty
Jasińskiej i jej
jumping frog

Sobota upłynęła pod znakiem występów
dzieci i młodzieży z naszych szkół

Festiwal disco polo rozpoczął legendarny Voyager

Nikola i Julka bawiły się świetnie - a Wy?

piątek, 24 VI 2016

Na zakończenie sobotniego wieczoru wystąpił artysta
o pseudonimie Marioo

Najmłodsi doskonale się bawili w strefie zabaw,
przygotowanej przez harcerzy ze Szczepu IMAGO

Obejrzeliśmy także kolejny blok występów naszych
milusińskich

Bawiący się mogli też robić coś bardzo wyjątkowego
- oddać krew potrzebującym podczas zbiórki tego
bezcennego leku. Zrobiło to 26 osób

Widowiskowy korowód
Duet Gentelman’s

Energetyczny Sonic z bardzo kontaktową wokalistką,
która chętnie schodziła ze sceny i fotografowała się
z publicznością

Przez dwa dni wszyscy mogli poszaleć na wesołym miasteczku

W ramach bloku „Zostań gwiazdą Świebodzic”
prezentowali się artyści z rożnych gatunków muzycznych
- wśród nich prawdziwy weteran gitary, Witold Woliński
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Tym jednak należy się usprawiedliwienie - w trakcie niedzielnej zabawy trwała zbiórka
krwi w mobilnym ambulansie,
która przyniosła bardzo dobry
wynik: 13 litrów bezcennego
leku.
Stowarzyszenie Bona Fide
tradycyjnie przygotowało coś
dla siłaczy: wyciskanie sztangi
leżąc w ramach otwartych
mistrzostw w tej dyscyplinie,
a UKS Jedynka zaprosiła na
kręgielnię. W tym roku we
współorganizację Dni Świebodzic włączyło się naprawdę
wiele organizacji, bo oprócz
wspomnianych już wcześniej
były to także Smyki, Stowarzy-

szenie Senior=Aktywny Obywatel, MKS Victoria Świebodzice, UKS Ameoli oraz Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach,
które wspierało nas z powietrza
przez cały czas trwania zabawy.
Koncertową część niedzieli
otworzyła poznańska grupa
Omni modo, poruszająca się
w okołorockowych klimatach.
Żywiołowy wokalista mocno
rozruszał publiczność, wprowadzając wszystkich w fantastyczny nastrój przez główną gwiazdą
Dni Świebodzic - KOMBII. Na
ten najważniejszy koncert zaprosił mieszkańców ze sceny burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- KOMBII.

Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zaprezentowali
wspaniałą formę, na świebodzickiej scenie zabrzmiały największe hity formacji z ostatnich 40
lat jej działalności: m. in. Black
&White, Nasze rande-voux, ale
i nowsze: Pokolenie czy Wszystko jest jak pierwszy raz z ostatniej płyty grupy.
Finałowy koncert zgromadził
na stadionie prawdziwe tłumy,
a występ gwiazd był świetnym
podsumowaniem dwudniowej
zabawy.
Dziękujemy za świetną zabawę i zapraszamy za rok!
I

Artyści nie zawiedli swoich fanów - KOMBII dało świetny koncert, a stadion miejski wypełnił
się po brzegi

Były też i piłkarskie emocje - mecz pomiędzy
samorządowcami, rodzicami i krwiodawcami. Po zaciętej
rywalizacji wygrali samorządowcy

Koncertowa część niedzieli
należała do KOMBII
- na gwiazdę Dni Świebodzic
zaprosił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

Ciekawie wypadła poznańska grupa Omni modo
Po koncercie były oczywiście autografy od artystówpodpisali się m. in. na promocyjnych poduszkach

Najwierniejsi fani w pierwszym rzędzie

ZDJĘCIA: ABP, ADRIAN SITKO I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Uroczyste zakończenie
projektu
wydarzenia
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„Bezpieczna +: Szkoła - miejsce łączące pokolenia”

Jolanta Bieniasz

W

pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/16 Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach przystąpił do rządowego
projektu „Bezpieczna+” pod
hasłem „Szkoła - miejsce łączące pokolenia”. Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie historii Cierni oraz życiowych dziejów, obyczajów, tradycji i codzienności mieszkańców
tego miejsca poprzez spotkania
i wspólnie spędzony czas z rodzicami oraz dziadkami naszych
uczniów. Wymiana poglądów,
opowieści o przeszłości i teraźniejszości, przygotowywanie
tradycyjnych potraw, prace plastyczne i rzemieślnicze przybliżyły do siebie młodszych i starszych, a marzenia stały się faktem - szkoła połączyła pokolenia...
Projekt odbywał się w kilku
grupach prowadzonych przez
nauczycieli: warsztaty plastyczne pod kierunkiem pani Karoliny Mielnik i pani Magdaleny
Półtorak, warsztaty rzemieślnicze, których koordynatorem byli
pani Katarzyna Cabanek i pan
Piotr Rusek, spotkania kulinarne odbywały się pod kierunkiem
pani Małgorzaty Smędry, a teatralne prowadziły panie Justyna Gąsior, Jolanta Bieniasz

i Agnieszka Różycka. Relacje
i zdjęcia z wszystkich zajęć mogliśmy cały czas śledzić dzięki
panu Łukaszowi Kucembie,
a nad całością czuwała pani
Dyrektor Magdalena Stąpor.
Wszystkie spotkania cieszyły się
dużą popularnością, wyzwoliły
wiele talentów, stworzyły niezwykłą atmosferę i magiczną nić
porozumienia między pokoleniami. Goście bardzo chętnie
dzielili się swoją wiedzą - nauczyli dzieci różnych plastycznych oraz rzemieślniczych technik, zdradzili tajemnice kulinarnych przepisów, opowiedzieli
swoje rodzinne historie. A uczestnicy, wbrew pozorom, bardzo
chętnie przychodzili na spotkania, które trwały często nawet do
późnych godzin popołudniowych, z uwagą i czasami podziwem słuchali, jak to kiedyś było.
Szkoła stawała się wówczas
magicznym miejscem, a zapach
przygotowywanych smakołyków podkreślał, że dzieje się tu

coś niezwykłego. Efekty zajęć
poznawaliśmy na bieżąco, na
stronie internetowej szkoły ukazywały się artykuły o tym, czym
zajmowano się podczas kolejnych spotkań. 20 maja obchodziliśmy Dzień Folkloru Lokalnej
Społeczności, w fazie przygotowań jest śpiewnik oraz książka
kulinarna z przepisami przygotowywanymi na zajęciach.
10 czerwca zaproszono
wszystkich mieszkańców Cierni
na podsumowanie całego projektu i w końcu mogliśmy też
zobaczyć efekt najbardziej tajemniczych zajęć - warsztatów
teatralnych. Prowadzący do końca nie chcieli zdradzić, o czym
będzie przedstawienie. W tym
dniu obejrzeliśmy spektakl pod
zagadkowym tytułem „Martwe
oczy...?” i ... - historia ożyła.
Aktorzy zagrali swoje role niesamowicie, przenieśli nas w przeszłość, którą umiejętnie połączyli z teraźniejszością: spotkaliśmy
się z Helgą (w tej roli Zuzanna
Matuszewska), która jako dziecko nie rozumie wojny, nie rozu-

mie, dlaczego jeden człowiek
zabija drugiego; poznaliśmy Ernę (zagrała ją Zuzanna Robak),
której dusza unosi się do tej pory
w Pałacu Wdów oraz Gotfryda
(wymowna rola Łukasza Wacławka) zapowiadającego nadchodzącą wojnę i rzekomą potęgę Niemiec. Przeszłość wkracza w życie zwykłej, współczesnej rodziny (tworzyli ją: Alicja
Biały, Julia Dudek, Katarzyna
Gref i Marceli Rogowski; postacią współczesną jest też kelnerka, w którą wcieliła się Nicole Kramarz) i przypomina
o sobie, po to, byśmy o niej
pamiętali i pielęgnowali ją,
byśmy otoczyli opieką tych,
którzy chcą nam o niej opowiedzieć. Po dawnych czasach zostają pamiątki, zdjęcia, przedmioty - to one mają moc przypominania, więc warto je pielęgnować, opiekować się nimi, bo nie
są martwe: „Zwołajcie wspomnienia, śmiech i czas, bo mury
runą i pogrzebią stary świat”,
a wtedy kolejne pokolenia nie
będą umiały żyć bez korzeni.

Podziel się książką z innymi
w Świebodzicach. W tym roku
hasło: „Uwolnij książkę” dotyczyło wydawnictw II obiegu,
kiedy wolne słowo było mocno
ocenzurowane, a tacy pisarze jak
Marek Hłasko, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Vladimir
Nabokov czy Aleksander Sołżenicyn nie ukazywali się oficjalnie. Ich dzieła zakazane
przez władzę znajdowały „uwolnienie” w podziemiu i do tego
nawiązywało tegoroczne Święto
Wolnych Książek w naszej świebodzickiej instytucji.
Wspomnieniami z walki z komuną w czasach PRL i ostrej
cenzury podzielił się nasz gość
specjalny pan Henryk Sawa,
aktywny działacz ówczesnej
Solidarności oraz sprawujący
urząd zastępcy Burmistrza Świebodzic w latach 1990-1998. Został on odznaczony honorowym
medalem „Niezłomni” przyznanym za działalność opozycyjną
i poniesione wyrzeczenia, ofiarność, bezinteresowność w obronie godności człowieka i oddanie ideałom „Solidarności”.
Podczas aktywności w konspiracyjnych strukturach w latach
1981-1989 za niezależną i nie-

podległą Polskę został internowany. Henryk Sawa był jednym
z nowatorów ruchu niepodległościowego w Świebodzicach.
W grudniu 1980 roku zorganizowano struktury Międzynarodowego Komitetu NSZZ „Solidarność”, gdzie nasz gość oraz
Franciszek Dubrek jako reprezentanci zakładu „Klimator” zostali jego członkami.
Po zakończeniu spotkania
zebrani goście mogli zobaczyć
i dotknąć „bibułę” czyli orygi-

FOT. JANINA DUBROWNIK

B

ookcrossing to inaczej
uwalnianie książek, które
zalegają na półkach czytelników. Tomiki można przynosić i pozostawiać w bibliotekach
w całym kraju, choć to nie jedyne miejsca, w jakich możemy
podzielić się swoimi ulubionymi
pozycjami literackimi. Należą
do nich m.in. instytucje kultury,
teatry, uczelnie, wybrane sklepy,
a nawet zaciszne parki, w których miłośnicy słowa pisanego
mogą przeżyć fascynującą przygodę z bohaterami czytanej powieści.
W ubiegłym roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świebodzicach udział w pierwszej edycji projektu zainicjowała bibliotekarka świebodzickiej biblioteki, Beata Wiciak. Nie da się
ukryć, że spotkanie zarówno
przed rokiem, jak i obecnie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.
16 czerwca 2016 r w naszej
placówce gościli stali bywalcy
oraz uczniowie LO im. Marii
Konopnickiej w Świebodzicach
i uczniowie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych

nalne publikacje wydawane
w podziemiu w tzw. „drugim
obiegu” w czasach reżimu komunistycznego, kiedy nie było
wolności słowa. Te wszystkie
udostępnione materiały pochodziły ze zbiorów czytelników
świebodzickiej biblioteki pani
Małgorzaty Smazy i pana
Ryszarda Mukoida, za co serdecznie dziękujemy.
Ewa Kowlik
Beata Wiciak

Pełen symboli i metafor scenariusz, na podstawie opowieści
zaproszonych gości i wywiadów
przeprowadzonych przez uczniów, napisały Paulina Kowal,
Justyna Gąsior i Jolanta Bieniasz; niesamowitą scenografię
stworzyła Agnieszka Różycka
z Angeliką Falacińską, Wiktorią Sochą i Alicją Zyską, aurę

dawnych czasów przywołała też
ekipa techniczna czyli Mateusz
Kaczmarek i Kacper Pitwor
z pomocą Łukasza Kucemby.
„Szkoła - miejsce łączące pokolenia” - to wydawało się prawie niemożliwe, a przyniosło
tyle efektów, sukcesów, wzruszeń, wspomnień i refleksji...
I

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Prezentacje wyjątkowych ludzi i ICH DZIE
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Tu nie znajdziecie chińszczyzny i wszechobecnej tandety

W

ymiana doświadczeń, nawiązanie
kontaktów, rozmowa z odbiorcą, ciekawe wykłady i warsztaty - to
bez wątpienia największe atuty
Festiwalu Sztuki i Rzemiosła
Targira-art. 6. edycja festiwalu

odbyła się w Świebodzicach
w dniach 17-9 czerwca.
Kilkudziesięciu wystawców
z całego kraju zaprezentowało
w hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
swoje wyroby m. in. z ceramiki,
papierowej wikliny, filcu; nie-

Świebodzickie akcenty na Targirze - prace malarki Edyty
Kulpy

konwencjonalną biżuterię, obrazy, decoupage, kowalstwo artystyczne i wiele innych.
Festiwal uroczyście otworzył
w piątek, 17 czerwca patron
honorowy wydarzenia, Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

- To wydarzenie wyjątkowe,
umożliwiające spotkanie polskich artystów. Świebodzice
mają duże tradycje przemysłowe, ale rzemiosło także było tu
mocno zakorzenione, więc tym
bardziej cieszę się, że taki festiwal odbywa się już po raz szósty

właśnie w Świebodzicach - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Licznie zaproszonych gości
witał gospodarz i organizator
Targiry, Janusz Kujat. Wśród
nich byli m. in. posłanka na
Sejm RP Katarzyna Izabela

Mrzygłocka, poseł Wojciech
Murdzek, Mirosław Posłuszny, Prezes Zrzeszenia Handlu
i Usług, prof. Michał Sachanbiński, rektor jedynej w Polsce
Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych a także radni - m. in.
Przewodniczący RM Łukasz

Kwadrans, Wiceprzewodniczący Jan Klepiec, Jerzy Kirklo,
szefowie miejskich instytucji
- chociażby Piotr Zalewski prezes ZWiK, Kacper Nogajczyk
szef ZGK Świebodzice, i wielu
innych.

Na targach można było odnotować reprezentację świebodzickich twórców - swoje piękne
prace prezentowała np. malarka
Edyta Kulpa oraz Wiesława
Kluk, zajmująca się biżuterią
sutasz.

Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło wielu zaproszonych gości, w niedzielę Targira gościła także
m. in. Bogdana Zdrojewskiego czy światowej sławy artystę Pawła Borowskiego

Grand Prix Festiwalu zdobył
wrocławski jubiler Janusz Kul.
Nie zabrakło stałych gości
- pana Franciszka Wieganda,
konstruktora niezwykłych zegarów astronomicznych. Jak zawsze mogliśmy także podziwiać
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przepiękne, szklane rzeźby autorstwa Pawła Borowskiego.
Targirze towarzyszyły jak
zawsze ciekawe wykłady i warsztaty, cieszące się szczególnym
zainteresowaniem zwłaszcza
wśród najmłodszych.

Szklane rzeźby Pawła Borowskiego to nieodłączny atrybut
Targiry. Co roku zachwycają barwami, kształtami
i niezwykłą urodą

Arcydzieła kowalstwa artystycznego autorstwa Ryszarda
Mazura

Niesamowite witraże Pana Krzysztofa Pieczki - tygrys robił
wrażenie

Urocza ceramika - powstająca po sąsiedzku, niemal
za miedzą, 10 km od Bolkowa

Było też coś słodkiego - ręcznie robione lizaki

Minister także podziwiał
Janusz Kujat
Pomysłodawca i organizator Targiry
W tegorocznej edycji Festiwalu Targira-art. wzięło udział
37 wystawców. Poziom wystawienniczy był bardzo wysoki.
Bardzo ciekawe były wystawy oraz wykłady prowadzone
przez najlepszych znawców tematu. Jak zawsze najwięcej radości
i to zarówno dzieciom, ale i osobom dorosłym sprawiły warsztaty
artystyczne.
Najważniejszym elementem VI Targira-art. była niedzielna wizyta
ministra Bogdana Zdrojewskiego. Przyjechał on specjalnie
na Festiwal w związku z planowaną budową Alei Chwały Sztuki
i Rzemiosła Polskiego. Pan minister zasiada w Kapitule tego
projektu i chce aktywnie wspierać jego utworzenie.
Nasi wystawcy byli bardzo zadowoleni z przyjazdu do Świebodzic.
Wielu z nich nawiązało bardzo ciekawe kontakty handlowe,
a w jednym przypadku jest domawiany kontrakt nawet
do Brukseli. Wszyscy zgodnie potwierdzili swój udział
w przyszłorocznym Festiwalu.
W tym roku Grand Prix Festiwalu otrzymał komplet biżuterii
pt. „Księżycowa Noc”, wykonany przez wrocławskiego jubilera
pana Janusza Kula. Zdobył on najwięcej głosów publiczności,
która wybrała to dzieło w swoim głosowaniu. Należy podkreślić,
że nagrody ufundowane przez naszych sponsorów pojechały
do Świebodzic, Świdnicy, Wałbrzycha, Jedliny Zdrój i Wrocławia.
W imieniu organizatorów chciałem podziękować władzom miasta,
naszym sponsorom i wszystkim tym, którzy wspomagali nas
i wspierali w organizacji i przebiegu VI Festiwalu Targira-art. 2016.

Na każdym stoisku można było odkryć coś pięknego

Targirę otworzyli wspólnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i dyrektor festiwalu, dr Janusz Kujat

Tegoroczną statuetkę Grand Prix ufundował Mirosław
Posłuszny, Prezes Zrzeszenia Handlu i Usług.
Zdobył ją Janusz Kul, wrocławski jubiler, za komplet
biżuterii „Księżycowa noc”

Niesamowity naszyjnik autorstwa wałbrzyszanki Estery
Grabarczyk

Nie mogło zabraknąć astronomicznych zegarów
Pana Franciszka Wieganda

Paweł Beręsewicz
- z książką na walizkach
18

kultura
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Alicja Głąb
Ewa Tadeuszak
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czerwca 2016 roku
w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 odbyło się spotkanie
autorskie z Pawłem Beręsewiczem. Uczestniczyło w nim 120
osób, byli to uczniowie klas IVVI ze wszystkich świebodzickich szkół podstawowych oraz
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Mokrzeszowa. Było
to już trzynaste spotkanie pisarzy
z młodymi czytelnikami, które
odbywało się w ramach akcji
„Z książką na walizkach”.
W tym roku przebiegła ona pod
hasłem Bilet do Europy.
Spotkanie w Trójce zorganizował Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach.
Paweł Beręsewicz jest anglistą, tłumaczem, autorem książek
dla dzieci i młodzieży. Jego najbardziej znane książki to seria
o rodzinie Ciumków, powieści
„Tajemnica człowieka z blizną”,
„A niech to czykolada!”, „Czy
wojna jest dla dziewczyn?”, „Jak
zakochałem Kaśkę Kwiatek”.

Za swoją twórczość otrzymał
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, z których najważniejsze
to: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego, Nagroda
Literacka Miasta Stołecznego
Warszawy oraz nagroda w II
Konkursie Literackim im. Astrid
Lindgren.
Rozpoczynając spotkanie pan
Paweł Beręsewicz zapytał dzieci czy domyślają się jaką pracę
wykonywał, zanim został pisarzem. Policjantem! Ochroniarzem! Informatykiem! - zgadywały dzieci. Otóż - brzmiała odpowiedź - byłem nauczycielem
języka angielskiego w liceum.
Jestem także autorem słownika
polsko - angielskiego, oraz tłumaczem. Przetłumaczyłem na
język polski między innymi
„Anię z Zielonego Wzgórza”
i „Tajemniczy ogród”. Teraz jednak jestem przede wszystkim
pisarzem.
Następnie pan Paweł zaprosił
do swojego stolika odważne
dzieci, które nie tylko lubią czytać, ale i rozmawiać o książkach.
Jako że dyskusja na temat książek jest bardzo poważna- powiedział autor - trzeba przyjąć odpowiednią pozę, czyli założyć nogę

na nogę, mieć skupioną minę
i powoli pić kawę, albo herbatę
z miniaturowych filiżanek.
Należy podziwiać młodych ludzi
za swobodę, z którą odpowiadali
na pytania i dzielili się własnymi
przemyśleniami na temat książek. Wielka w tym zasługa pa-na
Pawła Beręsewicza, bowiem
stworzył on tak miłą atmosferę,
pełną serdeczności i aprobaty, że
młodzi dyskutanci zapominali
o tremie. Można było wybrać
tematykę książki o której chciało
się rozmawiać, a zatem mogły to
być kryminały, książki o miłości,
pieniądzach , albo o piłce nożnej.

Autor chętnie odpowiadał na
pytania, które zadawali uczniowie. Oto odpowiedzi na niektóre
z nich. Pisać zaczął mając 34
lata. Pierwszą jego książką była
pozycja „Co tam u Ciumków”,
inspiracją do jej napisania była
jego własna rodzina. Obecnie
pracuje nad książką, która zawierać będzie wiersze o różnych
dyscyplinach sportowych.
Na zakończenie spotkania,
które na długo pozostanie wszystkim w pamięci, autor rozdawał
autografy, podpisywał swoje
książki i pozował do pamiątkowych zdjęć.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Konkurs plastyczny dla najmłodszych
16

czerwca 2016 roku
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach odbyło się rozwiązanie
konkursu plastycznego. Tematem przewodnim byli „Bohaterowie baśni i bajek”(H. Ch.
Andersen, J. W. Grimm i Ch.
Perault). Przeznaczony był on
dla przedszkolaków i uczniów
klas 1-3. Na konkurs wpłynęło
80 prac indywidualnych i 2 grupowe. Placówki, które wzięły
w nim udział to: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi, Świetlica środowiskowa, Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń”, Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr2 z od-

działami integracyjnymi. Jury
wybrało 37 prac, które zostały
wyróżnione. Można je podziwiać na wystawie w bibliotece
dziecięcej. Dzieci obejrzały
przedstawienie pt. „Maruba
i lamparty” przygotowane przez
swoich rówieśników uczniów kl.
II b, pod kierunkiem pani
Bożeny Czykiety .Sztuka opowiada o wyprawie małego murzynka Maruby do dżungli po
kokosy. Chłopiec chciał je sprzedać, aby kupić naszyjnik dla
swojej mamy z okazji zbliżającego się Święta Matki. Przepiękne, pomysłowe, kolorowe
dekoracje wzbudziły wśród widowni zachwyt. W przedstawieniu znalazło się mnóstwo piosenek i rytmiczne, afrykańskie
tańce. Doskonała gra małych
aktorów została nagrodzona
gromkimi brawami. Wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy
i książeczki.
I

WYRÓŻNIENIA:
Ola Kierczyńska, Jakub
Maliborski, Weronika Szenderska, Antonina Żelakiewicz,
Lena Kozak, Jakub Głód, Kaja Kieceńka, Weronika Gaik,
Jakub Nowicki, Nadia Wolontkowska, Ewa Stawiak,
Szymon Gmur, Bogusław Połoszczański, Marcel Minta,
Julia Szymańska, Antonina
Zawadzka, Mateusz Bednorz,
Maja Wołoch, Natalia Stochniałek, Marta Wawrocka, Zuzanna Bieńkowska, Patrycja
Kurka, Hanna Wzorek, Kornelia Piasecka, Krystian Pochroń, Paweł Kuczera, Marta
Kusio, Szymon Cybulski, Zuzanna Podstawka, Milena Janowska, Kuba Zalas, Bartłomiej Krzyżkowski, Natalia
Staszyńska, Martyna Mazur,
Marcin Węgorek, Martyna
Jurczyszak, Amelia Węgorek.
Alicja Głąb, Ewa Tadeuszak

adrenaliny

kultura
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czerwca w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach przez dwie
godziny znany aktor, z pochodzenia świebodziczanin - Mateusz Rusin prowadził warsztaty
teatralne, które były nagrodą dla
grupy młodych artystów z Publicznego Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Świebodzicach.
Młodzi pasjonaci kultury
żywego słowa zostali nagrodzeni za zaangażowanie w życie

W

czwartek, 9 czerwca,
w sali Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach odbył się koncert finałowy VII edycji festiwalu, promującego młode talenty wokalne
z całego regionu. Gala Piosenki
Ulubionej zgromadziła 24 młode
talenty wokalne z trzech powiatów: dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego i świdnickiego. Artyści walczyli o Grand Prix Burmistrza Miasta Świebodzice.
- Każdego roku obecni na gali
artyści prezentują coraz wyższy
poziom, a to znaczy, że podążając za swoją pasją, chcecie się
ciągle rozwijać. Cieszę się, że to
już siódma edycja, bo to znaczy,
że czujecie się u nas dobrze,
a renoma gali rośnie - mówił do
zebranych burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, pod którego honorowym patronatem odbywają
się kolejne gale.
Młodzi wokaliści podzieleni
zostali na dwie kategorie wiekowe - od 9 do 12 oraz od 13 do 20
lat. Jury w składzie: Alicja Banaszak, instruktor zespołu Echo,
Bogusława Kawalec - specjalista ds. audycji szkolnych i przedszkolnych Filharmonii Sudeckiej oraz Radosław Zychal
- instruktor śpiewu w Zespole
Pieśni i Tańca Wałbrzych uważ-

środowiska lokalnego. Poznaliśmy już projekt edukacyjny:
Żołnierze Wyklęci - nie z naszej
pamięci, popołudnie poetyckie
Dobro powszednie, byliśmy
świadkami licznych występów
podczas kolejnych spotkań
w ramach: Kanapy Teatralnej
w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu; 13 czerwca uczniowie
zaprezentowali panu Mateuszowi Rusinowi pomysł na teatr
profilaktyczny.

nie wsłuchiwało się w prezentacje artystów. Wybór prezentowanych utworów był zróżnicowany, usłyszeliśmy utwory m. in.
Agnieszki Osieckiej, ale i współczesne przeboje, znane z rozgłośni radiowych - jak chociażby
„Boso” zespołu Zakopower czy
„Chodź, przytul, przebacz” z repertuaru Andrzeja Piasecznego.
Po wnikliwej analizie, jury
wydało werdykt:
Kat. 9-12
G 1 miejsce: Klaudia Kutyba
„Kot”
G 2 miejsce: Anastazja Matysiak „A ja mam psa”
G 3 miejsce: Wiktoria Burek
„Ene due rabe swing”
Kat. 13-20
G 1 miejsce: Weronika Makowska „Boso”
G 2 miejsce: Angelika Lech
„Jaśniej”
G 3 miejsce: Justyna Sitarek
„Delikatnie jak wiatr”
Grand Prix (nagroda Burmistrza Miasta Świebodzice
w wysokości 500 zł):
G Patrycja Czyżewska „Wybacz Mamasza”
Finałowa Gala Piosenki Ulubionej to nie ostatnia okazja, by
na żywo usłyszeć wokalne popisy. 25 czerwca odbędzie się piknik „Bezpieczne wakacje”.

- Pracuję już dziewiętnaście
lat z wrażliwą, mądrą młodzieżą.
I przez tyle samo lat uczestniczę
w różnych warsztatach teatralnych - mówi Małgorzata Chojda-Ozga, instruktorka grupy.
- Wśród aktorów poznałam ciekawe osobowości. Mateusz Rusin ujął mnie rzadkim połączeniem profesjonalizmu, cierpliwości, empatii i pokory. Obserwowałam, jak z niekłamanym
zainteresowaniem słuchał moich
uczniów. Wzruszyła mnie ta postawa. Moi młodzi Przyjaciele
ciężko pracują, uczymy się razem od siebie i 13 czerwca również tak było.
Aktor mocno zaskoczył uczestników warsztatów - zburzył
wyimaginowane światy tekstów,
z którymi przyszli na zajęcia,
i dopiero wspólnie z młodymi
aktorami budował nowe, zaskakująco niepodobne do utartych
przyzwyczajeń. Tak, to była
przygoda. - Dwie godziny adrenaliny - przyznają zgodnie
uczestnicy! Uczniowie przełamali nieśmiałość, pokonali niepokój i zażenowanie. Chcieli się
nauczyć, jak rozumieć tekst
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Mateusz Rusin, instruktorka Zespołu Teatralnego „Wymiatam” z Publicznego Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach: Małgorzata Chojda-Ozga oraz członkowie zespołu:
Natalia Moskwa, Daria Kulesza, Mateusz Ławiński, Michał Konieczny, Emilia Konieczna, Nicole
Waligórska, Julia Walkiewicz, Oliwia Markowicz, Adam Maćkowski, Julia Tatuśko, Alicja
Turczańska, Dominika Ciechowska, Nicole Szklarczyk, Maja Nowosiad, Aleksandra Jelonek, Oliwia
Organ i Wiktoria Pajor
i słuchać samych siebie, lubić
swój głos, ręce, nogi, twarz; jak
pracować całym sobą, by wydobyć treść, o którą chodzi w danej

wokaliści

sytuacji. Bycie aktorem, to...
bycie człowiekiem.
- Pan Mateusz Rusin to dobry
przystanek na drodze młodego,
wrażliwego człowieka. Dzięku-

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI
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jemy p. dyrektor - Agnieszce
Gielacie i p. Aldonie Górskiej
za zaproszenie do udziału
w warsztatach - podsumowuje
Małgorzata Chojda-Ozga.
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Dziś następne grupy i zdjęcia uśmiechniętych przedszkolaczków z Dwójki.
Wszystkie pozostałe przedstawimy Państwu w następnym wydaniu, 8 lipca.
Koniecznie kupcie gazetę!

GRUPA
„SMERFY”
Dolny rząd od prawej:
Mateusz Anzel, Hanna
Urbanowska, Wiktor Siudak,
Hanna Sławska, Julia
Kowalska, Bartosz Staroń,
Hanna Janiszewska.
Środkowy rząd od prawej:
Nicole Kycia, Milena Łach,
Aleksander Smolarz,
Julia Gonstał, Mateusz
Staniszewski, Antonina
Żelakiewicz.
Górny rząd - od prawej:
Emili Wojciechowska,
Jakub Maliborski, Ewa Liman,
Szymon Góra, Klaudia
Redman, Daniel Kornes,
Maja Małecka.
Wychowawca:
Raszewska Elżbieta
Pomoc nauczyciela:
Teresa Geldner

GRUPA
„JAGÓDKI”
Górny rząd od lewej:
Weronika Komarnicka,
Milena Podkówka,
Daniel Szarek, Hanna
Folkman, Paweł Skibiński,
Anita Łukawska,
Daniel Bęben.
Rząd siedzący na krzesłach:
Laura Schlapka, Victoria
Wach, Piotr Wierzbicki,
Liwia Wiącek, Martyna
Staroń, Kamila Podkówka.
Rząd siedzący na dywanie:
Amelia Czyżewska, Jakub
Dańczak, Oliwia Frączek.
Wychowawcy:
Beata Adasik,
Kamila Maciejska

GRUPA
„GUMISIE”
I rząd od góry: Hanna
Hromadiuk, Milena Nowicka,
Antoni Jędrzak, Hanna
Skoczylas, Ignacy Woźniak,
Anna Gauze, Wiktor Sobala,
Michał Drążek.
II rząd- środkowy: Franciszek
Kownacki Zuzanna Maziar,
Milena Przybysz, Laura
Hołowata, Maciej Kowalik,
Hanna Tałach.
III rząd: Piotr Otręba,
Andżelika Rudniak, Zuzanna
Kopeć, Nel Liman, Lilianna
Kownacka, Natalia Stec.
Wychowawca:
Karolina Dembińska.

Rekord Polski mastersów
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metrów stylem motylkowym na
basenie 50 metrowym. Dwa złote krążki wywalczył w swojej
kategorii również Marek Stuczyński. Znakomita forma pozwoliła niewielkiej ekipie KS
Rekin zdobyć imponującą liczbę
medali i zająć 5 miejsce w klasyfikacji medalowej Letnich Mistrzostw Polski w Pływaniu
Masters. Młodsi zawodnicy naszego klubu mają piękne wzorce
do naśladowania, a mastersi udawadniają, że każdy może walczyć o najwyższe trofea.
Gratulujemy Mastersom znakomitych startów i trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy.

dniach 10-12
czerwca 2016 r.
Rozegrano Letnie
Mistrzostwa Polski
w Pływaniu Masters Gliwice.
Zawody odbywały się na basenie 50 metrowym. Do rywalizacji w Gliwicach przybyło 385
zawodników z 73 klubów z całej
Polski. KS Rekin Świebodzice
był reprezentowany przez 6 zawodników sekcji masters: Veronica Campbell-Żemier, Aleksandra Hebel, Karolina Jahnz,
Marek Stuczyński, Alfred Żemier i Karol Żemier.
Wspaniałe trzydniowe zmagania najlepszych pływaków
masters z całej Polski przyniosły
naszym zawodnikom 31 medali
- 17 złotych, 3 srebrne i 11 brązowych. Multimedalistami zostali Veronica Campbell-Żemier,
która zdobyła 6 złotek oraz
Karol Żemier, który na swoim
koncie zgromadził 7 złotych
krążków i 1 srebrny. Karol Żemier jest również zdobywcą
rekordu Polski na dystansie 200

Osiągnięcia indywidualne:
Veronica Campbell-Żemier
G 50 m dw - 29,01 - I miejsce
G 100 m dw - 1:04,52
- I miejsce
G 200 m dw - 2:25,93
- I miejsce
G 50 m kl - 37,38 - I miejsce
G 100 m kl - 1:21,36
- I miejsce

G 200 m kl - 3:00,54
- I miejsce
Aleksandra Hebel
G 50 m dw - 33,13
G 100 m dw - 1:16,65
G 200 m dw - 2:55,91
- III miejsce
G 50 m kl - 47,21 - III miejsce
G 100 m kl - 1:46,81
- III miejsce
G 200 m kl - 3:49,22
- II miejsce
Karolina Jahnz
G 200 m dw - 2:52,78
G 400 m dw - 6:06,02
- III miejsce
G 800 m dw - 12:42,94
- III miejsce
G 200 m gr - 3:16,61
G 100 m kl - 1:44,39
G 200 m kl - 3:00,54
Marek Stuczyński
G 50 m dw - 25,67
- I miejsce
G 100 m dw - 58,59
- III miejsce
G 50 m kl - 31,75 - I miejsce
G 100 m kl - 1:12,78
- III miejsce

Nasi zawodnicy
dobrze zaprezentowali się w K1 Rules
a zakończonych niedawno
Mistrzostwach Polski K1
N
Rules rozegranych we Wrocła-
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Alfred Żemier

G 50 m dw - 26,09

- III miejsce
G 100 m dw - 59,33
G 200 m dw - 2:16,53
- III miejsce
G 50 m gr - 31,39
- III miejsce
G 50 m kl - 36,65
G 50 m mt - 28,13 - II miejsce
G 100 m mt - 1:06,70
- III miejsce
G 200 m zm - 2:46,65
Karol Żemier
G 50 m dw - 25,73
- II miejsce
G 50 m gr - 28,58 - I miejsce
G 100 m gr - 1:03,10 - I miejsce
G 200 m gr - 2:22,76 - I miejsce
G 50 m mt - 27,02 - I miejsce
G 100 m mt - 1:01,37 - I miejsce
G 200 m mt - 2:23,73
- I miejsce REKORD POLSKI
200 m zm - 2:21,55
- I miejsce.
I

Sukcesy trenerskie Mariusza
Cieślińskiego

odopieczny naszego mistrza,
zawodnik WTS Sparta BeP
tard Wrocław Maciej Janowski

wygrał właśnie duński Horsense
i tym samym o trzech rundach
indywidualnych
mistrzostw
świata jest w czołówce klasyfikacji generalnej cyklu Grand
Prix.
Następne zawody odbędą się
w stolicy Czech Pradze, a cykl
kończy się turniejem w Melbourne w Australii w październiku.
Świebodziczanin Mariusz
Cieslinski od ubiegłego roku
trenuje wrocławskich żużlowców. Odpowiada za ogólny rozwój fizyczny zawodników.

FOT. UŻYCZONE

wiu nasi zawodnicy z KO
GYM spisali się dzielnie:
Jarek Zawodni srebro w wadze ciężkiej, Rafał Niestrzęba
srebro w wadze lekkopółśredniej, Arkadiusz Osienienko
- brąz piórkowa, Marcel Marecki - brąz w średniej (junior).
Artur Gałecki i Artur
Kwiecień odpadli po pierwszym swoim pojedynku.
Impreza była pod sportowym patronatem Polskiego
Związku Kickboxingu oraz
promująca dyscyplinę kickboxingu K1 na przyszłorocznych
#TheWorldGames.
Jarek może mówić o ogromnym pechu, po dwóch wygranych pojedynkach musiał oddać walkowera w finale. Kontuzja pachwiny wyeliminowała
go walki finałowej.
Była też okazja spotkać się
z wybitnymi sportowcami, naszymi przyjaciółmi, wicemistrzem oraz brązowym medalistą olimpijskim Pawłem Rańdą oraz pierwszą pięścią Podhala mistrzem świata i Europy
w kickboxingu - Łukaszem Jaroszem.
I

piątek, 24 VI 2016

To nie pierwsza przygoda
naszego mistrza kickboxingu ze
sportami motorowymi.
W latach ubiegłych współpracował z żużlowym WTS-em
i przez wiele lat prowadził jednego z najbardziej rozpoznawal-

nych speedway'owców, Jarosława Hampela.
Trzymamy kciuki za kolejne,
dobre wyniki naszych żużlowców pod trenerskim okiem Mariusza Cieślińskiego!
I

Mistrzostwa Świebodzic
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w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
K

II Aldona Kopeć - 40 kg
III Kasia Stoklosa - spalone 3
próby
I JUNIORZY OPEN
I Jacek Prokop - 87,5 kg
II Maciek Wróbel - 85 kg
III Krzysztof Taterka - 50 kg
IV Mateusz Bagazia - 45 kg
MĘŻCZYŹNI do 80 kg
I Krzysztof Kuraciński - 135
kg
II Przemek Kopacz - 87,5 kg
III Kamil Przybyszewski 80 kg
I MĘŻCZYŹNI do 90 kg
I Macca Maciej Tokarski 150 kg
II Paweł Furtyk - 142,5 kg
III Szymon Król - 135 kg
IV Mariusz Swatko - 125 kg
V Sebastian Pawłowski 125 kg
VI Oskar Kwiatkowski - 120
kg
VII Patryk Ślipek - 110 kg
I MĘŻCZYŹNI +90
I Mariusz Tatuśko - 190 kg

II Artur Podraza - 150 kg
III Michał Sieradzki - 115 kg
I MĘŻCZYŹNI OPEN
I Mariusz Tatuśko
II Krzysztof Kuraciński
III Macca Maciej Tokarski.
Organizatorzy przygotowali
również atrakcję dla kibiców,
czyli zawody w wielokrotnym
wyciskaniu sztangi o ciężarze 50
kg. Zawodnicy rywalizowali
o bon na kolację ufundowany
przez Hotel Restaurację Księżyc. Wyniki:
I Krzysztof Klejna - 72
powtórzenia,
II Angelo Kwiatkowski - 66
powtórzenia,
III Mateusz Makar - 43
powtórzenia,
IV Alan Górniak - 35
powtórzenia,
V Artur Spaczek - 23
powtórzenia.
I

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

olejny rok z rzędu przy
okazji obchodów Dni
Świebodzic miłośnicy
„żelaznego sportu”
spotkali się na terenie basenu
odkrytego, by powalczyć o tytuł
Mistrza Świebodzic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Bona Fide Świebodzice
oraz OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
Na starcie tegorocznych zawodów stanęło 17 zawodników
i 3 zawodniczki, których gorąco
dopingowali licznie zebrani kibice. Zawodnicy rywalizowali
w kategoriach: kobiety open,
juniorzy open, mężczyźni do 80
kg, mężczyźni do 90 kg, mężczyźni powyżej 90 kg oraz mężczyźni open. Najlepsi otrzymali
puchary, pamiątkowe koszulki,
bony na pizzę do Pizzerii Gregor, nagrody rzeczowe oraz finansowe.
Zawody nie odbyłyby się
gdyby nie wsparcie sponsorów,
za co im bardzo dziękujemy.
Wspierali nas:
G Hotel i Restauracja „Księżyc” w Świebodzicach - nagroda
główna w wyciskaniu wielokrotnym - bon na kolację,
G Pizzeria Gregor Grzegorz
Polewski,
G Adrenalina Daniel Stec
Sklep Sportowy w Świdnicy,
G Centrum Pucharowe w Świebodzicach Tomasz Meges,
G Bogdan Kożuchowicz,
G Sławek Łukawski,
WYNIKI
I KOBIETY OPEN
I Kamila Wróbel - 62,5

Mistrzostwa Młodzików

12

czerwca 2016 roku basen
w Zielonej Górze gościł zawodników Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat. Do Zielonej Góry zjechało 126 zawodników z 15 klubów okręgu
dolnośląskiego. KS Rekin Świebodzice
reprezentowało 4 zawodników z rocznika 2004: Julia Chryplewicz, Maria
Kutyło, Mateusz Biełous i Gracjan
Giezek.
Zawodnicy musieli pokazać swe
umiejętności pływackie w czterech konkurencjach indywidualnych zarówno na
dystansach sprinterskich jak i na dystansach średnich. Bardzo wysok i poziom
zawodów oraz ostra rywalizacja pozwoliła zdobyć naszym podopiecznym tyl-

ko jeden medal - brąz. Trofeum wywalczył Gracjan Giezek w konkurencji 100
metrów stylem motylkowym.
Dla 12 latków był to ostatni start
w tym sezonie. Gratulujemy naszym
młodym zawodnikom sukcesów i życzymy udanych wakacji.
Osiągnięcia indywidualne :
Julia Chryplewicz
G 100 m dw - 1:12,80
G 400 m dw - 5:34,79
G 100 m gr - 1:19,97
G 200 m gr - 2:47,23
Maria Kutyło
G 100 m dw - 1:13,78
G 200 m gr - 2:52,70
G 100 m kl - 1:35,83
G 200 m zm - 3:04,13

Mateusz Biełous
G 400 m dw - 5:50,61
G 100 m gr - 1:25,32
G 100 m kl - 1:42,66
G 200 m zm - 3:05,80
Gracjan Giezek
G 100 m dw - 1:15,86
G 400 m dw - 5:38,42
G 100 m mt - 1:19,47 - III miejsce
G 200 m zm - 3:06,42

Mistrzostwa DOZP

W dniach 11-12 czerwca 2016 we
Wrocławiu odbyły się Otwarte Letnie
Mistrzostwa DOZP. W zawodach wystartowało ponad 240 zawodników z 36
klubów okręgu dolnośląskiego. KS

Rekin Świebodzice reprezentowało 9
zawodników: rocznik 2002 - Marta
Proce, Hanna Zawadzka, Andrzej
Damsz i Miłosz Knihnicki, rocznik
2001 - Wojciech Surowiecki, rocznik
2000 - Vanessa Popiel i Sebastian
Słomiński, rocznik 1999 - Jakub Ołdak oraz rocznik 1995 - Agnieszka
Gajdowska. Zawody rozgrywane były
na basenie 50 metrowym i stanowiły
przedostatni już sprawdzian dla zawodników przed Mistrzostwami Polski.
Były okazją do podciągnięcia swych
pozycji w rankingu, aby w najważniejszych startach przystąpić do rywalizacji
z jak najlepszego pułapu. Bardzo ciężki
okres treningów przygotowujących
zawodnicy mają za sobą i forma zaczy-

na się stabilizować. Podczas dwudniowych zmagań naszym pływakom udało
się ustanowić wiele rekordów życiowych i wywalczyć kilka medali. KS
Rekin Świebodzice pomimo bardzo
okrojonego składu zdobył 9 medali - 2
złote, 1 srebrny i 6 brązowych. Siedem
medali zdobyto w konkurencjach indywidualnych, a dwa (brązowe) wywalczyły sztafety męskie w konkurencjach
4x100 dowolny - skład: J. Ołdak, M.
Knihnicki, S. Słomiński i W. Surowiecki oraz 4x100 zmienny - skład: S.
Słomiński, A. Damsz, W. Surowiecki
i M. Knihnicki. Forma idzie w górę,
gratulujemy wyników i będziemy trzymać kciuki za naszych zawodników na
Mistrzostwach Polski - już w lipcu.

Smerfy najlepsze!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Paweł Sikora - bramkarz
(otrzymał nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju), Kacper
Pelc, Brajan Owsianny - obydwaj najlepsi strzelcy drużyny
odpowiednio po 5 i 6 bramek;
Kazimierz Surowiecki, Oskar
Partyka, Oskar Kmiecik, Filip
Bak, Wiktor Nogajczyk, Piotr
Choptiany, Oliwia Muszyńska, Jakub Maliborski. Naszą
super drużynę przygotował trener Krzysztof Król.
Zaciętym rozgrywkom towarzyszyły smakołyki, przygotowane przez rodziców: domowe
ciasta, kawa i herbatę oraz pieczone kiełbaski, a puchary i medale dla małych zawodników
ufundował Klub Radnych Bogdana Kożuchowicza.

FOT. ABP, UŻYCZONE

W

sobotę, 18 czerwca,
na boisku Orlik odbył się turniej najmłodszej grupy piłkarzy Victoria Świebodzice
- Smerfów, które mierzyły się
z podobnymi drużynami Ze
Świdnicy, Jeleniej Góry czy Boguszowa.
(7latki)
Drużyny i miejsca:
1. Victoria Świebodzice,
2. Karkonosze Jelenie Góra,
3. Gryf Świdnica,
4. Górnik Gorce,
5. JTS Jawor,
6. Szczyt Boguszów.
Pierwsze miejsce zajęła Victoria, która nie przegrała żadnego meczu, zaliczając jedynie
remis z Karkonoszami.
W naszej zwycięskiej drużynie zagrali:

sport
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Wspólnie gramy dla Świebodzic!
W

ielka przygoda z piłką
nożną rozpoczęła się
19 czerwca 2016r. w
niedzielne przedpołudnie na stadionie OSiR Świebodzice Spółka z o.o, przy ulicy Sportowej
15. Do udziału z turnieju zaprosiliśmy drużyny: Bielawa Bielawianka, Jedlina Zdrój, Jawor JT,
Górnik Nowe Miasto I i II,
Polonia Świdnica, Szczyt Boguszów Gorce, A.P. Świdnica,
MKS Szczawno Zdrój, PUKS
Victoria Wałbrzych.
Pogoda sprzyjała rozwojowi
talentów piłkarskich. Gospodarze w bezpiecznych warunkach
zapewnili zawodnikom oraz ich
opiekunom kilkugodzinną zabawę opartą na sportowej rywalizacji według zasady fair play.

Równoległe na trzech boiskach grały drużyny z grupy
Młodzika Młodszego i Młodzika
Starszego. W sumie w rozgrywkach wzięło udział prawie 150
piłkarzy, strzelono 127 bramek.
Każdy gol był nagradzany gromkimi brawami przybyłych na
Turniej rodziców i pasjonatów
piłki nożnej. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, które ufundował Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu.
Mieszkańcy Świebodzic i nasi
goście mieli możliwość skosztowania wypieków, grilowanych
kiełbasek przygotowanych przez
rodziców - organizatorów Turnieju. Dodatkowym atutem imprezy była loteria fantowa, w której każdy los był wygrany.
Wszystkim rodzicom, przyjaciołom MKS Victoria Świebodzice serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas i okazaną pomoc. Wsparcia finansowego
i rzeczowego udzielili nam
m.in.: Urząd Miasta Świebodzice, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej,
Serwis GROMCAR Mariusz
Gromala, JAKO spółka z o.o.
I
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REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

Ś.P. Mariannę Kurpisz

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

Ś.P. Julii Michałek-Hudaszek,

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

Ś.P. Ireny Limberger

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

Ś.P. Bohdana Kowalskiego
- Żona, Córki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Heleny Abramowicz,

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

Ś.P. Jadwigi Kulejewskiej-Kołodziejskiej

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

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

