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wiebodziczanin, podejrzany
o bestialskie zamordowanie
23-letniego kolegi, wciąż ukrywa
się przed policją. Prokuratura
rozesłała za Grzegorzem Z.
list gończy i upubliczniła
jego wizerunek w lokalnych
i ogólnopolskich mediach.
Jednak domniemany zabójca
zapadł się pod ziemię. W akcję
poszukiwawczą włączyli się nawet
wrocławscy „łowcy cieni” - specjalna
komórka policyjna do poszukiwań
zaginionych. Czy Grzegorz Z. targnął

się na swoje życie, gdy dotarło
do niego, co zrobił? Taki scenariusz
nie jest przez policjantów
wykluczany. Chłopak nie daje
żadnego znaku życia, z nikim się
nie kontaktuje od tragicznego dnia
zdarzenia. Jego telefon komórkowy
jest wyłączony, nie podejmował
z żadnego bankomatu pieniędzy.
Policjanci przeczesują lasy wokół
Pełcznicy, ale wciąż nie natrafili
na żaden trop.
Kulisy tej wstrząsającej zbrodni
- str. 3

No i dobiegł do mety!
Paweł Białek pokonał dystans, zaliczył metę na Helu, ale my nadal możemy wpłacać pieniądze
na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach.
Właśnie dla nich 24-latek pokonał ponad 370 km, biegnąc samotnie wzdłuż Wybrzeża.
Honorowy patronat na biegiem objął Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, który spotkał się
z naszym maratończykiem, by osobiście przekazać gratulacje i wyrazy uznania.
Str. 12

Zwyrodnialec chciał go
zatuc motkiem!
T
a śliczna, biało-czarna kotka, cudem
uniknęła strasznej śmierci. Pijany
mężczyzna próbował zabić ją młotkiem. Udało mu się zadać zwierzęciu cios
w głowę, rzucił też stworzeniem o ścianę
i kopał po całym ciele.
Policja zatrzymała agresywnego sprawcę. Otrzymał dozór policyjny i zarzuty
znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem.
Str. 3

Najbardziej odlotowy piknik
już za miesiąc!

ak, tak, drodzy Czytelnicy, już za miesiąc bawimy się na najlepszej, wakacyjnej imprezie plenerowej w naszym mieście. Piknik lotniczy i moc atrakcji przed nami, warto zarezerwować przedT
ostatni weekend sierpnia!
Więcej o wydarzeniu w następnym wydaniu GŚ.

Mylimy groźny
2
barszcz
Sosnowskiego,
z leczniczym
arcydzięglem. Sprawdź,
czym się
te rośliny różnią.
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Substancja
ropopochodna
spłynęła Pełcznicą
z Wałbrzycha.
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Inwestycje
w mieście - basen
już gotowy, powstają
kolejne chodniki.

8

Wakacje w mieście,
czyli jak
wypoczywają nasze
dzieciaki.

14

Wspaniały
sukces
sportowy młodej
pływaczki
- Hania
Zawadzka
Wicemistrzynią
Polski.

Brodziki
otwarte
Zmodernizowane niecki
basenowe na kąpielisku
przy ul. Rekreacyjnej
są już udostępnione.
Maluchy wreszcie mogą
się popluskać!

To nie barszcz, to arcydzięgiel
2

co ciekawego w mieście i okolicy
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W Świebodzicach nie ma groźnego barszczu Sosnowskiego

T

a groźna dla ludzi roślina nie występuje na terenie Świebodzic. Mimo
tego wielu działkowców
dzwoni do Wydziału Środowiska alarmując, że niebezpieczna baldachimy rosną przy ich
ogródkach. - Mieszkańcy mylą
barszcz z pożytecznym i leczniczym arcydzięglem - mówi Andżelika Kirklo z WOŚ.
Obie rośliny z pozoru wyglądają podobnie, jednak przy
bliższym oglądzie różnią się zdecydowanie - chociażby wielkością. Barszcz wyrasta na kilka
metrów, a rozłożyste kwiaty
tworzą potężne baldachimy.
Tymczasem arcydzięgiel to roślina o wiele skromniejsza, jeśli
chodzi o rozmiary, rośnie także

samotnie, nie w skupiskach. Jej
kwiaty są skupione w kule,
a barszcz ma duże, rozłożyste
kwiatostany.
Arcydzięgiel jest rośliną leczniczą, wstępującą na stanowiskach naturalnych. Jest gatunkiem chronionym, dlatego prosimy o nie niszczenie tej pożytecznej rośliny.
Na terenie naszego miasta nie
stwierdzono występowania groźnego barszczu Sosnowskiego,
zatem to, co ewentualnie zaobserwują mieszkańcy, jest właśnie
poczciwym i niegroźnym arcydzięgielem. Należy tę roślinę
zostawić w spokoju.
I

A to arcydzięgiel - roślina drobniejsza, ma także nieco inne
kwiatostany - o kształcie kulisyum

Arcydobry dla żołądka

Tak wygląda barszcz Sosnowskiego - to potężna roślina
o grubych, włoskowatych łodygach i rozłożystych liściach
i kwiatostanach

Warto wiedzieć, że arcydzięgiel jest doskonałym, naturalnym
lekarstwem na problemy żołądkowe.
W medycynie naturalnej stosuje się przetwory z korzenia
arcydzięgla w przypadku zaburzenia pracy układu
pokarmowego. Arcydzięgiel to przede wszystkim sprawdzony
sposób na zaburzenia trawienia, gdyż zwiększa wydzielanie
soku żołądkowego i śliny, a także pobudza wydzielanie
enzymów trawiennych - pepsyny i pentagastryny - w żołądku.
Dzięki temu zwiększa także apetyt, dlatego jest polecany
niejadkom.

Ten ok. 2-letni kundelek błąkał się po ul. Świdnickiej.
Piesek jest spokojny, może ktoś z Państwa mógłby się
nim zaopiekować?
Obecnie przebywa w lecznicy weterynaryjnej
w Strzegomiu, kontakt: tel. 74-855-02-97 lub 509-516-293.

Co mają wspólnego balony ze Świebodzicami?

I

Wystawie Filatelistycznej
„Głogów 2016”, świebodzicka filatelistka za eksponat „Polska kronika olimpijska” także uzyskała medal
Duży Pozłacany.
W wystawie uczestniczyły eksponaty dwóch innych,
świebodzickich filatelistów,
które także zgarnęły prestiżowe nagrody:
„Markofilia Poczty Polskiej” Damiana Bieżyńkiego, który uzyskał medal Duży Pozłacany i „Polska
- znaki opłaty pocztowej 1923-1939
- wydawnictwa propagujące sport”
Jerzego Gibka, który uzyskał medal Pozłacany. Natomiast eksponat „Polska kronika olimpijska” Henryka Połcia został
wystawiony w klasie eksponatów zaproszonych.
Gratulujemy wysokich wyróżnień
i życzymy wszystkim naszym filatelistom
dalszych sukcesów na kolejnych wystawach.
I

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

Źródło: WWW.poradnikzdrowia.pl

Jazzowo w parku

Grzeczny i łagodny
- czeka na dom

znów nasze miasto rozsławiane jest na całym
świecie - tym razem w środowiskach filatelistycznych.
Narodowa Federacja Węgierskich Filatelistów, pod
patronatem Poczty Węgierskiej, zorganizowała Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Hunfila 2016
- Szom-bathely”. Polskę reprezentowało pięć eksponatów uczestników dorosłych i dwa eksponaty młodzieżowe - w tym jeden ze Świebodzic.
Zarząd Polskiego Związku ilatelistów,
Koło nr 1 w Świebodzicach właśnie poinformowało z dumą, że nasza młoda filatelistka Jagoda Gałusińska za eksponat
„Imprezy balonowe w Polsce 1926-1939”
uzyskała medal Duży Pozłacany wraz
z Nagrodą Specjalną za najlepszy eksponat w klasie 10-15 lat. Serdeczne gratulacje!
To nie pierwsze trofeum Jagody w tym
roku - na kwietniowej, Międzynarodowej

Inne nazwy arcydzięgla to: angelika, dzięgiel lekarski, dzięgiel
wielki, anielskie ziele, archangielski korzeń, anielski korzeń
Ponadto arcydzięgiel złagodzi bóle brzucha i skurcze żołądka,
gdyż pochodne furanokumaryny i niektóre składniki olejku
eterycznego tego zioła działają rozkurczowo na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego. Arcydzięgiel sprawdzi się także
przy problemach z zaparciami, wzdęciami i odbijaniem.
Z kolei przy wrzodach żołądka stosuje się odwar z korzenia
arcydzięgla w połączeniu z naparem z piołunu i szałwii.

Koncert
jazzowego
kwartetu
Morte Plays
umilił
słuchaczom
niedzielne
popołudnie,
10 lipca.

„Jak trudno żegnać na zawsze Kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami...”
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ŚP
Anitę Niedzielską
wybitnego Pedagoga, Nauczyciela z pasją,
Wychowawcę wielu pokoleń dzieci,
wspaniałą Koleżankę, dobrego i dzielnego
Człowieka.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
oraz uczniowie
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach
„Ludzie szlachetni odchodzą
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”.

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

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

Czy to on zabił Piotra?
pod paragrafem
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G

rozę budzi nie tylko
sam fakt bestialstwa,
z jakim zabito młodego chłopaka - ale także
i to, że to już trzecie zabójstwo
w Świebodzicach od początku
roku! Trudno przejść obojętnie
nad faktem, że w tak małej społeczności, dochodzi coraz częściej do najpoważniejszych aktów przemocy. Co się z nami
dzieje..?
Ale wracając do sprawy zabójstwa Piotra A. - oto fakty.

Zaczęło się od alkoholu
Wszystko zaczęło się w piątek, 8 lipca. Trzech kolegów
z jednej bramy postanowiło sobie zrobić imprezę. Piotr, Grzegorz i jeszcze jeden chłopak
- Igor, spotkali się i nieźle popili. Nazajutrz, czyli w sobotę,
miała być powtórka, ale jeden
z kompanów, Igor, zrezygnował,
bo miał coś do załatwienia.
Ale Piotr i Grzegorz pili dalej.
Najprawdopodobniej przyjmo-

Uwaga na podejrzane
e-maile!

olicja ostrzega przed podejrzaną pocztą elektroniczną,
P
rozsyłaną rzekomo przez Pol-

ską Grupę Energetyczną. Taki
fałszywy e-mail dotyczy zaległej faktury, przeważnie posiada także liczne załączniki.
I w nich właśnie tkwi największe niebezpieczeństwo - otwarcie któregokolwiek załącznika

grozi trwałym uszkodzeniem
dysku naszego komputera!
Radzimy w ogóle nie otwierać takich wiadomości i od
razu je kasować. PGE nie
wysyła w taki sposób informacji o zaległych opłatach do
swoich odbiorców, jest to zwyczajny wirus.
I

Poszedł się napić,
wywołał pożar
roźny pożar w mieszkaniu na ul. Kopernika. Mężczyzna
garnek na gazie i wyszedł.
GNiezostawił
było go dość długo, a w efekcie całego zamieszania spło-

nęło całe mieszkanie. Z sąsiedniego mieszkania ewakuowano
czwórkę małych dzieci z podejrzeniem zaczadzenia dymem. Na
szczęście maluchy nie ucierpiały.
Właściciel feralnego lokalu wrócił po kilku godzinach, w dodatku nietrzeźwy.
Wstępny kosztorys remontu opiewa na 50 tys. zł. Będzie go
musiała wykonać gmina, bo lokal należy do miasta.

wali też środki odurzające.
Wszystko działo się w mieszkaniu Grzegorza Z., który mieszkał
tam sam - jego matka od lat przebywa za granicą.
Przepytywani przez policję
sąsiedzi słyszeli w nocy krzyki
z feralnego mieszkania. Nazajutrz, czyli w niedzielę, 10 lipca,
ktoś z sąsiadów zobaczył otwarte drzwi do lokalu Grzegorza Z.
Wewnątrz, na podłodze, leżał
Piotr A., mieszkanie było dosłownie zalane krwią. Chłopak
otrzymał ponad 30 ciosów nożem w szyję, klatkę piersiową,
brzuch, plecy, uda. Widok był
przerażający.
W wyniku sekcji zwłok stwierdzono, że ofiara broniła się rozpaczliwie przed napastnikiem,
o czym świadczą liczne rany na
dłoniach. Śmierć spowodowało
przebicie tętnicy udowej.

Po przesłuchaniu świadków
okazało się, że Grzegorz Z. był
widziany, jak szedł zakrwawiony, trzymając w ręku nóż, w kierunku Zimnego Dworu. Policja
znalazła tam zresztą narzędzie
zbrodni ze śladami krwi.

Przebrał się
- i zapadł pod ziemię
Na jednym z pobliskich budynków zamontowana jest
kamera, która zarejestrowała jego powrót do domu. Tam zadzwonił do matki, po czym przebrał się w czyste ubranie i wyszedł. Do dziś nie wiadomo,
gdzie jest.
Prokuratura wydała list gończy i upubliczniła wizerunek
podejrzanego o dokonanie zbrodni.
Od zabójstwa minęło już dwanaście dni, a po Grzegorzu Z.
ślad zaginął.
Policja bierze pod uwagę
różne scenariusze także i ten, że
chłopak targnął się na swoje
życie. Funkcjonariusze przeszukali okoliczne lasy, Zimny Dwór,
miejsca, w których sprawca
mógłby przebywać. Bez skutku.

nym sprawcą zabójstwa. Zresztą, chłopak był już wcześniej
znany policji z różnych zdarzeń,
co więcej - był notowany za
uszkodzenie ciała przy użyciu
noża! A tamto zdarzenie też
miało miejsce podczas jakiejś
„imprezy”, z tym, że ofiara, najprawdopodobniej kompan od
kieliszka, nie złożyła oficjalnego
zawiadomienia. Grzegorz fascynował się nożami, kolekcjonował je i chętnie pokazywał
w różnych sytuacjach.

Uciekł
na Zimy Dwór?
Niemal natychmiast po ujawnieniu morderstwa rozpoczęły
się poszukiwania Grzegorza Z.
Dla policji oczywiste było, że
jest najbardziej prawdopodob-

T

rudno inaczej nazwać mężczyznę, który skatował
bezbronne zwierzę. We
wtorek, 19 lipca, policja otrzymała zgłoszenie z ulicy Siennej.
Pijany mężczyzna znęcał się nad
stworzeniem, bił kota młotkiem
i rzucał o ścianę.
Funkcjonariuszy wezwała
przerażona kobieta, która była
świadkiem tego zdarzenia. 57letni Ryszard K., doskonale znany tutejszej policji, usiłował zabić młotkiem kota. Mężczyzna
uderzył go w głowę młotkiem,
a potem, gdy przerażone zwierzę
zaczęło uciekać, gonił go, kopał,
złapał za ogon i rzucił kilkakrotnie o ścianę.
Zakrwawione stworzenie zdołało się schronić pod samochód
i to zapewne uratowało mu życie.

Kotka jest przerażona, ale cios młotkiem na szczęście nie
uszkodził czaszki. Mamy nadzieję, że będzie można znaleźć
dla niej nowy dom
Przybyli na miejsce policjanci
musieli użyć siły - zwyrodnialec
był pijany, wulgarny i agresywny, stawiał opór podczas zatrzy-

mania. Został osadzony w izbie
zatrzymań w Wałbrzychu. Mamy nadzieję, że za takie bestialstwo trafi do więzienia. Zastoso-

Krwiodawcy niezawodni

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

35

osób było chętnych, a 26 mogło oddać krew - tak wygląda
wynik wtorkowej (19 lipca) zbiórki krwi w Świebodzicach.
Tym razem krwiodawcy mogli skorzystać z mobilnego
punktu poboru - czyli oddać krew w ambulansie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zaparkował pod
ratuszem.
Trzy pierwsze osoby, które pojawiły się na zbiórce, otrzymały
koszulki, przekazane przez Wydział Promocji UM. Wszyscy otrzymali także pakiety regeneracyjne.
Do krwiodawców zajrzał jak zwykle burmistrz Bogdan Kożuchowicz, przekazując pozdrowienia.
Podczas czerwcowej akcji, która ze względów technicznych
musiała się odbyć w Wałbrzychu, krew oddało 8 osób. Krwiodawcy
byli dowożeni busem do siedziby RCKiK.
Dziękujemy wszystkim za podzielenie się najcenniejszym z leków,
jakim jest krew tym bardziej, że szczególnie brakuje jej podczas
wakacji.

3

Kilka dni temu we Wrocławiu
wyłowiono z Odry młodego
chłopaka. Jego rysopis zgadzał
się z rysopisem Grzegorza Z.
Ostatecznie jednak potwierdzono tożsamość topielca - to nie
był świebodziczanin.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że domniemany sprawca był
także uzależniony od narkotyków. Miał się stawić na detoks,
ale nie pojawił się w ośrodku.

Wiesz coś?
Daj znać policji!
Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.
Wszyscy, który mają w tej sprawie jakąś wiedzę, proszeni są
o kontakt z najbliższą jednostką
policji, prokuratury lub sądu.
Jednocześnie informuje, że
ukrywanie poszukiwanego lub
pomaganie mu w ucieczce jest
przestępstwem, za które grozi
kara pozbawienia wolności do
lat 5. Osoby, które coś wiedzą
o poszukiwanym, mają zagwarantowaną pełną anonimowość.

Zwyrodnialec chciał zatłuc
kota młotkiem!

FOT. UŻYCZONE

S połeczność naszego miasta wciąż jest wstrząśnięta
bestialską zbrodnią, do jakiej doszło w nocy
z 9 na 10 lipca. W mieszkaniu przy ul. Mikulicza
znaleziono zwłoki 23-letniego Piotra A.
Chłopak otrzymał ponad 30 ciosów nożem!
Od razu podejrzanym dokonania tej zbrodni
wytypowano właściciela mieszkania i sąsiada
zamordowanego - Grzegorza Z. Prokuratura wysłała
za nim list gończy, jednak domniemany zabójca
zapadł się pod ziemię. W akcję poszukiwawczą
włączyli się nawet wrocławscy „łowcy cieni”
- specjalna komórka policyjna do poszukiwań
zaginionych.

piątek, 22 VII 2016

I

wano wobec niego dozór policyjny.
Ranny zwierzak trafił do lecznicy weterynaryjnej w Strzegomiu, gdzie został dokładnie
zbadany i poddany leczeniu.
- Kotka jest stabilna, bardzo
przestraszona, ale na szczęście
nie ma poważnych urazówpowiedziała nam Małgorzata
Siekaniec, lekarz weterynarii.
- Zwierzę ma krwiaka nad
okiem, ale gałka oczna nie została uszkodzona.
Kotka spędzi najbliższe dni
w lecznicy, służby ustalają, kto
jest właścicielem skatowanego
zwierzęcia. Jeśli jego oprawca
- zostanie wszczęta procedura
administracyjna, pozbawiająca
go możliwości sprawowania
opieki nad kotem. Sprawą zajmie się także sąd.

Pełcznica zanieczyszczona
olejem
wydarzenia

piątek, 22 VII 2016

S

poro substancji ropopochodnej dostało się do
naszej Pełcznicy. Wyciek
nastąpił w Wałbrzychu,
wyniku rozszczelnienia się
zbiorników. W usuwaniu wycieku brało udział kilkanaście zastępców strażackich z terenu
całego powiatu, a także specjalna jednostka chemiczna z Wrocławia. Akcja trwała kilka godzin, na rzece rozstawiono zapory, uniemożliwiające rozprzestrzenianie się groźnej substancji.
Postępowanie w sprawie
sprawców tego groźnego dla
środowiska i zdrowia ludzi zdarzenia prowadzi Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu na
polecenie prokuratury.

Kto wywiózł odpady
na polną drogę?
drogę gruntową, będącą przedłużeniem ulicy Przemysłowej.

FOT. STRAŻ MIEJSKA

G

mina Świebodzice zawiadomiła policję o nielegalnej wywózce śmieci na
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Dziękujemy Adrianowi Sitko za udostępnienie zdjęć z akcji
ratowniczej.

Ktoś wysypał tu kilkaset ton
odpadów. Śmieci wyglądają jak
zmielony odpad z sortowni.
Odpady zauważono 24 czerwca, na drodze leży około 200 ton
zmielonych odpadów, częściowo przetworzonych, częściowo
w całości - worki, folia, szmaty,
W stercie znaleziono także
fragmenty kopert z adresem firmy medycznej z Górnego Śląska.
Policja zabezpieczyła monitoring z pobliskiego zakładu, jednak nie ma na razie ustalonych
sprawców. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzi Komisariat Policji w Świebodzicach.
Straż Miejska monitoruje to
miejsce, na szczęście od tamtego
wydarzenia więcej nic nie przybyło.

FOT. ADRIAN SITKO
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Aleja Chwały w 2017 roku
odczas tegorocznego, VI Festiwalu Sztuki
i Rzemiosła Targira-art po raz pierwszy
P
zebrała się Kapituła Alei Chwały Sztuki i Rze-

miosła Polskiego tzw. Via Artis Polonia.
Przedstawienie członków Kapituły zostało
dokonane podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu. W obradach udział wzięli:
- prof. Michał Sachanbiński - rektor Szkoły
Wyższej Rzemiosł Artystycznych z Wrocławia
- Paweł Borowski - artysta szkła
- Adam Gołemboski, który reprezentował
Jerzego Bartnika - prezesa ZRP
- Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Miasta
Świebodzice
- dr Janusz Kujat - autor projektu
Minister Bogdan Zdrojewski dojechał na
skrócone posiedzenie Kapituły w dniu 19 czerwca.
Członkowie Kapituły pozytywnie zaopiniowali miejsce przyszłej Via Artis Polonia - powstanie ona w tzw. Ogrodzie różanym, zlokalizowanym przy odnowionych murach obronnych
przy ul. Piłsudskiego.
W trakcie posiedzenia ustalono zasady nominacji twórców do uhonorowania, sposób wykonania założeń architektonicznych oraz ich realizacji. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz określił
wstępny okres przygotowawczy do wykonania
niezbędnych prac projektowych terenu przeznaczonego do realizacji projektu. Cały projekt
będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy

z nich ma zakończyć się w 2017 roku. Natomiast
pełne uruchomienie planowane jest na 2018.
Realizacja rosarium rozpocznie się w momencie, gdy zostaną zaakceptowane założenia projektowe całego terenu.
- Należy podkreślić, iż pierwsze posiedzenie
Kapituły przebiegło bardzo sprawnie. Wszystkie
ustalenia były przyjmowane po bardzo wnikliwej
dyskusji i przez aklamację członków Kapituły.
Podczas posiedzenia wprowadzono szereg nowych rozwiązań, które sprawią, że sam projekt
ma dużą szansę na sukces międzynarodowy.
Szczególne słowa podziękowania należą się
Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, Pawłowi Borowskiemu i Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za wprowadzenie do projektu szeregu zmian, które uzupełnią dotychczasową koncepcję - podkreśla Janusz Kujat .

Wracają upały, uważajmy na niestrzeżone
kąpieliska

ynoptycy zapowiadają powrót pięknej, letniej pogody, a wtedy jak wiaS
domo, wszyscy szukamy ochłody nad

wodą. Niestety, z powodu beztroski
i lekkomyślności co roku setki osób
tracą życie w wyniku utonięcia. Apelujemy o rozwagę podczas relaksu nad
wodą i wzmożoną opiekę nad małymi
dziećmi. Bezpieczna kąpiel zależy
tylko od nas samych. Unikajmy miejsc,
w których obowiązuje zakaz kąpieli.
Przyczyną tragedii jest najczęściej
brak wyobraźni, lekkomyślność i brawura, lekceważenie obowiązujących
przepisów, kąpiel w miejscach niestrzeżonych i nierzadko też alkohol. Na terenie Świebodzic bardzo popularnym
miejscem kąpieli jest tzw. żwirownia,
na której doszło kilka lat temu do tra-

gicznego utonięcia kilkunastoletniego
chłopca, a także zbiornik przy ul. Solnej. Policja apeluje, by nie kąpać się
w takich miejscach. Policjanci odwiedzają niestrzeżone kąpieliska, jednak
nie jest to stały monitoring.
Policjanci przypominają:
G powinniśmy kąpać się tylko
w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest
ratownik - w najlepiej na basenie odkrytym;
G dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych,
dobrze żeby miały założone na siebie
nadmuchiwane rękawki, które pomogą
dziecku utrzymać się na wodzie;
G pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po alkoholu;

G wchodząc do wody po dłuższym
czasie spędzonym na słońcu pamiętajmy o tym, że musimy stopniowo zmoczyć ciało, żeby przyzwyczaić je do
niższej temperatury - w ten sposób
unikniemy szoku termicznego;
G pływając na materacach trzymajmy się blisko brzegu - nie wypływajmy
nimi na środek jeziora;
G pływając żaglówkami, łódkami
czy kajakami pamiętajmy o założeniu
kapoka;
G wypływając w dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić
prognozę pogody
Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz
wypoczynek nad wodą był bezpieczny
i zakończył się szczęśliwie.

No to chlup, do brodzika
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

N

owe niecki dla najmłodszych
na kąpielisku przy ul. Rekreacyjnej 1 są już udostępnione.
Po modernizacji brodziki zostały wymienione na konstrukcję metalową,
oczywiście w pełni bezpieczną.
Teren wokół brodzików także został na
nowo zagospodarowany, w niektórych
miejscach musimy jeszcze chwilę zaczekać, by trawa odpowiednio urosła.

inwestycje

W przyszłości w pobliżu brodzików
będzie urządzony plac zabaw dla milusińskich.
Wszyscy korzystający z kąpieliska
mają także do dyspozycji nowe chodniki
i natryski przy wszystkich nieckach.
Życzymy udanego wypoczynku, a pogoda właśnie ku temu sprzyja.
I

T

o zadanie bardzo cieszy mieszkańców
osiedla. Wygodne dojście od ulicy
Długiej do budynków jest już prawie
gotowe.
Dodatkowo ramach tego zadania poszerzony został chodnik na odcinku ul. Długiej

asze gminne lotnisko nawiązuje kontakty partnerskie
z podobnym lotniskiem we włoskim Pavullo. Może w efekN
cie tychże kontaktów włoscy turyści zechcą do na przylecieć?
Serdecznie zapraszamy.

Tuż przed otwarciem inwestycję oglądał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

do przystanku. Najbardziej odczuwalne dla
mieszkańców osiedla będzie jednak utwardzenie pochyłego zejścia z osiedla właśnie
w kierunku ul. Długiej. Jest tam teraz
wygodny chodnik z kostki betonowej.
Wykonawca - firma Stańczyk - uzupełnił

Pavullo będzie partnerem?

5

Wymiana brodzików to kolejny etap modernizacji
kąpieliska przy ul. Rekreacyjnej. W pierwszym
etapie, w 2013 roku, powstał nowy budynek
socjalny wraz ze stacją uzdatniania wody.
Koszt wyniósł blisko 3 mln zł.
Brodziki wraz ze stacją uzdatniania i przyłączami
kosztowały miasto 670 tys. zł, budowa nowych
chodników to ponad 300 tys. zł.

Wygodne dojście do Osiedla WSK

W kolejnych latach pozostałe niecki też będą wymienione
na metalowe
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jeszcze ubytki na odcinku chodnika między
budynkami nr 6 i 7 na osiedlu WSK.
Koszt tego zadania to 86 tys. zł.
Jest to zadanie zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
I

Będą ścieżki rowerowe
mina Świebodzice opracowuje koncepcję ścieżek rowerowych
w mieście. W ramach działania Niska Emisja samorząd przygoG
towuje wniosek aplikacyjny, by uzyskać środki finansowe na budowę ścieżek. Jeżeli wniosek przejdzie etap formalny i merytoryczny, to
w przyszłym roku zaczną powstawać pierwsze odcinki ścieżek rowerowych w naszym mieście. We wrześniu gmina złoży wniosek.

Świebodzicka Rada Seniorów
zabiera się do pracy

P

odczas pierwszego posiedzenia Świebodzickiej
Rady Seniorów, które
odbyło się w środę, 13
lipca, wyłoniono prezydium
Rady. Przewodniczącym został
Henryk Sawa, Wiceprzewodniczącą Zofia Czernikowska,
a sekretarzem - Józefa Wróblewska.
W inauguracyjnym spotkaniu
wzięło udział 13 spośród 15 radnych-seniorów, którzy wybrali
ze swojego grona prezydium.
Radnych przywitał w sali narad

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wydarzenia
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ratusza Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, składając
wszystkim członkom Świebodzickiej Rady Seniorów gratulacje z okazji wyboru i życzenia
dobrej, pożytecznej pracy na
rzecz swoich środowisk.
Wybory prezydium przebiegły bardzo sprawnie i szybko,
nad ich przebiegiem czuwała
i służyła pomocą Sekretarz
Miasta Anna Żygadło.
- Rada Seniorów będzie miała
ważny, opiniotwórczy głos dla
wielu decyzji, podejmowanych

Musimy zrobić burzę mózgów
 HENRYK SAWA
 Przewodniczący Świebodzickiej Rady Seniorów
- Na razie opieramy się na statucie, ale będziemy
chcieli na pewno rozszerzyć naszą działalność,
bo jest sporo problemów, dotyczących ludzi
w starszym wieku. Są to czasami podstawowe rzeczy
- jak chociażby bariery architektoniczne w różnych
instytucjach w naszym mieście - nawet w naszym urzędzie.
Na pewno będziemy się starali spróbować opracować kilka
najważniejszych punktów, harmonogram działań, tu będzie
potrzebna swoista burza mózgów, żeby każdy coś wniósł
i z tego wybrać najważniejsze kwestie.

zwłaszcza w odniesieniu do środowisk seniorów w naszym mieście - podkreśla Anna Żygadło.
- Liczymy na dużą wiedzę,
doświadczenie i przede wszystkim rozeznanie potrzeb osób
w wieku senioralnym.
Rada Seniorów będzie się
spotykać raz na kwartał. Jej
skład tworzą w przeważającej
większości członkowie Stowarzyszenia „Senior=aktywny obywatel”, które powstało w efekcie
realizacji projektu pod tą samą
nazwa, mającego na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową osób w wieku 50+.
Obecnie rozpoczęła się druga
edycja projektu.
Warto też zaznaczyć, że nowo
wybrany przewodniczący ŚRS,
Henryk Sawa, to doświadczony
samorządowiec, radny Rady
Miejskiej w Świebodzicach
trzech kadencji, a także członek
Zarządu Miasta.
Radnym-seniorom życzymy
dobrych decyzji i udanych pomysłów.

Nie będziemy gościć młodzieży na ŚDM
rzed nami wielkie wydarzenie, nie tylko dla
katolików - Światowe Dni Młodzieży. JedP
ny-m z elementów tego spotkania młodych

z Ojcem Świętym było przyjęcie pielgrzymów
do poszczególnych diecezji i pokazanie im
Polski. Do Diecezji Świdnickiej miało przyjechać nawet 1600 osób, w Świebodzicach byliśmy gotowi przyjąć 100 osób. Niestety, w wyniku tego, co dzieje się w Europie, w kontekście
zamachów terrorystycznych i spadku poczucia
bezpieczeństwa, aż 1000 osób zrezygnowało
z gościny w naszej diecezji. Do Świebodzic nikt
się nie wybiera.
Diecezja Świdnicka będzie gościć w sumie
600 uczestników ŚDM, o szczegółach mówił na
łamach Gościa Niedzielnego Świdnic a ks.
Paweł Łabuda, koordynator ŚDM Diecezji
Świdnickiej.
Kto do nas przyjedzie? Czesi 490, Niemcy - 50
osób, 25 Hiszpanów, 18 mieszkańców Królestwa
Bahrajnu, 2 kapłanów z Afryki oraz pojedyncze
osoby z Irlandii i Anglii.
Prezentujemy program wydarzeń w Diecezji
Świdnickiej, poprzedzający DM. Wziąć w nim
udział może każdy zainteresowany.
20 LIPCA  19.00 - w rejonach program artystyczny Młodzi Młodym, lokalizacja: Bielawa
Centrum Energii, ul. Ostatnia 1; rynek ząbkowicki; bazylika w Wambierzycach.
21 LIPCA  9.00 - Msza św. w kościołach
zakwaterowania czyli w Bielawie, Dzierżonio-

wie, Ząbkowicach, Bardzie, Polanicy, Radkowie
i Wambierzycach;
 19.00 - Program „Gospodarze Gościom”,
lokalizacja: rynek ząbkowicki; bazylika w Wambierzycach; parafia św. Antoniego w Pieszycach.
22 LIPCA  9.00 - Msza św. - w kościołach
zakwaterowania;
 19.00-22.00 - Wieczór modlitewny. Lokalizacja: rejon ząbkowicki - Droga Krzyżowa i uwielbienie - kościół sióstr Klarysek; rejon kłodzki
i dzierżoniowsko - bielawski - Wambierzyce.
23 LIPCA  9.00 - Msza św. w kościołach
zakwaterowania;
 16.00-20.00 Biesiada Polska (Polonez, koncert Gospel Joy itd.) na rynku w Dzierżoniowie
pielgrzymi z wszystkich regionów.
24 LIPCA  8.30-14.00 - Piesza pielgrzymka
z Ząbkowic do Barda trasą ślubowaną;
 14.30 - Uroczyste wprowadzenie pielgrzymów;
 15.00 - Międzynarodowa Msza św. w bazylice bardzkiej;
 16.00-22.00 - „Międzynarodowa biesiada na
wesoło i kolorowo” na rynku w Bardzie.
25 LIPCA  10.00 - Msza św. w Świdnicy na
osiedlu Młodych i błogosławieństwo rozesłania
na ŚDM Kraków 2016;
 11.30 - Zakończenie dni w diecezji na terenie parafii na osiedlu Młodych - koncerty, zabawy.
Źródło: www.swidnica.gosc.pl

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Wybory przebiegły sprawnie, a panie zgodnie wybrały na przewodniczącego jedynego w swym
gronie mężczyznę, pana Henryka Sawę, doświadczonego samorządowca

Dzień Dawcy Szpiku
- 32 zarejestrowanych
sobotę, 16 lipca, przez
kilka godzin na Rynku
W
trwała akcja rejestracji dawców

szpiku. Wydarzenie to zorganizowało już po raz drugi Centrum
Rozwoju Funaberia oraz Fundacja DKMS. Chęć podzielenia
się cząstką siebie z chorymi
zgłosiły aż 32 osoby. To świetny
wynik.
- Aniołów nie brakuje w Świebodzicach - cieszyła się z wyników zbiórki Aneta Sterna,
organizatorka akcji. - To była

wyjątkowa sobota, przepełniona
niesamowitą energią i ludźmi,
którzy postanowili tak po prostu
oddać cząstkę siebie dla ratowania życia innych.
Podczas akcji staraliśmy się
łamać panujące stereotypy
i uświadamiać zainteresowane
osoby. Mamy nadzieję, że nasza
akcja przyniesie również pozytywne efekty w przyszłości.
Na pewno warto uratować
komuś życie!

Organizatorzy dziękują za
słodkie wsparcie: Śnieżce-Invest
i Intermarche Świebodzice.
Podziękowania za włączenie
się w akcję kierujemy także do
Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Każdy może zostać dawcą
- wystarczy zamówić on-line pakiet rejestracyjny. Można także
przekazać fundacji darowiznę.
Po szczegóły zapraszamy na
stronę: www.dkms.pl.

Powozy zjadą
do Świebodzic
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P

onad dwadzieścia powozów konnych
pojawi się w Świebodzicach w ramach IV
Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia imienia Księżnej Daisy
von Pless. Zaprzęgi zobaczymy na Rynku i ulicach naszego miasta w niedzielę, 24 lipca. Świebodzice będą odcinkiem terenowym całego konkursu, który rozpoczyna się w Książu w sobotę,
23 lipca.
Widowisko rozpocznie się w sobotę o godz.
12:00 na hipodromie i zamkowym dziedzińcu

dzieje się

- będzie to I etap konkursu, obejmujący prezentację powozów. Następnym punktem programu jest
pokaz hodowlany w stadninie ogierów (godz.
19:00).
W niedzielę, 24 lipca, o godz. 9:00 startuje II
etap - czyli właśnie próba terenowa. Powozy
wyruszą z hipodromu, następnie przejadą przez
Park Zamkowy i skierują się traktem książańskim
do Świebodzic, prosto do Rynku. Paradę zaprzęgów będzie można obserwować do godz.
13:00, zatem zachęcamy mieszkańców naszego

Fani mrocznych klimatów już się
szykują

Castel Party 2016

d 28 do 31 lipca Zamek Bolków po raz dwudziesty stanie się
mekką fanów gotyckiego rocka. Ten największy w Europie festiO
wal promujący muzykę i kulturę odwołująca się do mrocznych,

gotyckich klimatów, ściąga co roku tysiące fanów z Polski, Niemiec,
Czech, Holandii i wielu krajów.
Niepowtarzalny klimat, a zwłaszcza stroje i mroczne makijaże
gotów, przechadzających się po Bolkowie, to wizytówka tej imprezy.
Bilety na wydarzenie w systemie on-line zostały już wyprzedane,
ale będą jeszcze dostępne przed samym festiwalem, w dniu jego rozpoczęcia. Cena karnetu - 270 zł.
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miasta, by w godzinach przedpołudniowych
odwiedzili Rynek.
Ostatni, III etap konkursu, dotyczący umiejętności zręcznościowych, rozpocznie się o godz.
14:00 na hipodromie, a o godz. 17:00 przewidziano dekorację zwycięzców.
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy.
I

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ORGANOWY
IM. CHRISTIANA
SCHLAGA
ŚWIDNICA - BARDO - WAŁBRZYCH - ŚWIEBODZICE

1-24 VII 2016
Zapraszamy na koncert w kościele pw. Św. Piotra i Pawła
24.07.2016, niedziela, godz. 19.00
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Świebodzice,
ul. Bolesława Prusa 1
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) - organy
Rafał Czemarmazowicz (Wrocław) - trąbka
WSTĘP WOLNY! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
www.chorda-auxit.pl.

Usuwanie
os i szerszeni
Świebodzice
i okolice.
Tel. 609 563 157

WAŻNE
ZBIÓRKA DZIECI WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO REWALA W TERMINIE OD 25.07.2016
DO 07.08.2016 NA PARKINGU PRZY TESCO W DNIU 25.07.2016 O GODZ 05.30
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście u pani Aldony Górskiej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Świebodzicach pok. nr 16, lub telefonicznie pod nr 74 666 95 99.

Zabawa, radość, słońce i letnia przygoda
8

wakacje wakacje
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T

rwają letnie półkolonie,
organizowane
przez
miejskie
instytucje.
Dzieci wypoczywają
i poznają mnóstwo ciekawych
miejsc w ramach zajęć w Miejskim Domu Kultury i na Świetlicy Środowiskowej Tęczowa
Gromada. Sporo dzieje się
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej,
z pewnością nie nudzili się także
uczestnicy zakończonych właśnie półkolonii w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych.
Choć pogoda jak na razie nie
rozpieszcza, to wakacje z MDK
z nudą nie mają nic wspólnego.
Były już wycieczki do kina 3D,
zwiedzanie Zamku Grodno,
gdzie półkolonistów zafascynowały opowieści o skarbach i pilnującej ich Białej Damie.
Mnóstwo adrenaliny i dobrej
zabawy przyniosła wyprawa do

Witoszowa na ściankę wspinaczkową. Pochmurne czy deszczowe dni też nie są dla nikogo postrachem - bo wówczas można je
miło spędzić na krytej pływalni.
Oddział Dziecięcy MBP rozbrzmiewa wesołymi głosami
i radosną zabawą, zaglądają tu
zarówno dzieci z MDK jak
i świetlicy środowiskowej. Panie
bibliotekarki przygotowują interesujące zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, a w auli gry,
tańce i zabawy ruchowe.
Dużo i naprawdę ciekawych
zajęć przygotowali organizatorzy tegorocznej półkolonii w ZSI
w Cierniach. 30 dzieci poznawało tajniki astronomii, próbowały
swoich sił w przygotowywaniu
posiłków zdrowej kuchni, do tego było mnóstwo zabaw ruchowych, zajęcia plastyczne, wycieczki poznawcze i dużo świetnej zabawy.

- Dzieci brały udział w grach
i zabawach sportowych, zręcznościowych i integracyjnych na
sali gimnastycznej oraz boisku
szkolnym. Były również zabawy
w wodzie pod czujnym okiem
ratowników na miejskiej pływalni - mówi Anna Imiołek, jedna
z opiekunek na szkolnej półkolonii.
Oprócz zajęć zorganizowanych na terenie szkoły dzieci
uczestniczyły w wycieczkach
pieszych i autokarowych. Odwiedziły manufakturę cukiernictwa artystycznego „Ciukuruku” w Świdnicy, gdzie miały
okazję zrobić watę cukrową,
uczestniczyć w pokazie wyrabiania cukierków i lizaków
z masy cukrowej, do której panie
wykorzystują naturalne barwniki
i kwasek cytrynowy.
Wybrały się do gospodarstwa
„Namlikowo” w Cierniach,

Ciekawe, czy na zamku straszyła jakaś Białą Dama...

Spotkanie ze zwierzakami w mieroszowskim ZOO

gdzie poznały codzienną pracę
gospodarza i opiekę nad hodowanymi zwierzętami. Skorzystały z możliwości jazdy na
kucykach, przejażdżki bryczką
oraz skosztowania serów i pieczywa wytwarzanych przez Państwa Namlików.
Zwiedziły i poznały historię
części zabytków znajdujących
się w centralnej części naszego
miasta, podczas której omówiona została architektura budynków - Łaźni, Ratusza, Kościoła
Św. Mikołaja, Kościoła Św.
Piotra i Pawła, a także bardzo
ważną historię murów obronnych i wieżyczki strażniczej.
Odwiedzili płaskorzeźbę Rycerza w jednym z budynków na ul.
Bolesława Prusa, który w dawnych czasach był dworkiem bogatego kupca.
Podczas półkolonii dzieci
miały możliwość wykonywania

posiłków pod nadzorem nauczycielek. Samodzielnie wykonały
pyszne i zdrowe szaszłyki
z owoców sezonowych, zdrowe
kanapki, kulki a’la Raffaello
oraz tosty.
Uczestniczyły w lekcji astronomii prowadzonej przez pana
Łukasza Kucembę, na której
poznały planety znajdujące się
w naszym Układzie Słonecznym, dowiedziały się dlaczego
tylko na Ziemi istnieje życie oraz
miały możliwość obserwować
Słońce przez teleskop.
W letnich zajęciach na świetlicy uczestniczy od początku
lipca 45 dzieci. I tu także nikt się

W Miejskim Domu
Kultury postawiono
jak zawsze
na ciekawe wycieczki
poznawcze, niebanalną
rekreację i filmowe
spotkania.
Nasi półkoloniści
byli więc na seansie
w kinie 3D, zwiedzili
m. in. Zamek Grodno
i uczyli się wspinaczki
na ścianie
wspinaczkowej
w Witoszowie

Jedną z wypraw była piesza wycieczka nad Jeziorko Daisy
Półkolonie w Tęczowej
Gromadzie to moc atrakcji
i wrażeń. Są zajęcia
na miejscu, wyjścia na basen
i boiska - no i to co
najfajniejsze,
czyli wycieczki

Wyprawa do wioski indiańskiej

FOT. MDK, ŚWIETLICA, MBP, PZSI

Wspinanie się nie jest wcale takie trudne
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nie nudzi - bo nie ma na to czasu,
tyle ciekawych rzeczy się dzieje!
Zaczęło się od spotkania
poświeconego bezpiecznemu
wypoczynkowi - o tym opowiadał Komendant Straży Miejskiej
Łukasz Gil. A potem już tylko
zabawa i rekreacja - m. in. zabawy sportowe na boisku Orlik,
wyprawa piesza nad jeziorko
Daisy czy wycieczka autokarowa do indiańskiej wioski i na
farmę ZOO do Mieroszowa.
Na szczęście wakacje jeszcze
nie dobiły nawet do półmetka
a to oznacza jeszcze mnóstwo
wypoczynku, zabawy i radości!
I
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Zajęcia w bibliotece to wcale nie musi być czytanie książek.
Świetnie wychodzi tu także zabawa, taniec i ruch!
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wakacje

Pan Łukasz Kucemba ciekawie opowiadał o astronomii

Wizyta w Namlikowie i spotkanie z kucykami

Zabawę z chustą Klanza lubi każde dziecko

A na koniec półkolonii każdy otrzymał pamiątkowy dyplom
wspólnie spędzonych chwil

„Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 36,
58-160 Świebodzice

POSZUKUJE OSÓB DO PRACY W SALONIE FIRMOWYM
Do podstawowych zadań należeć będą m.in.:

G bezpośrednia sprzedaż słodyczy i innego asortymentu znajdującego się

w sklepie firmowym

G obsługa małej gastronomii - przygotowywanie lodów, kawy

oraz innych deserów czy napojów znajdujących się w ofercie sklepu

G podejmowanie wszelkich działań aktywizujących sprzedaż

przy wsparciu z Działu Marketingu

G wystawianie faktur sprzedażowych
G przygotowywanie i komponowanie oferty podarunkowej na życzenie klienta

- paczki, kosze itp.

G zamawianie i przyjmowanie wyrobów oraz towarów obcych do sklepu

- odpowiedzialność za właściwą rotację towaru na półkach

Od kandydatów oczekujemy:

G przyjaznego nastawienia do klienta,
G znajomości obsługi kasy fiskalnej,
G aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres:
m.tataj@sniezka-invest.pl z dopiskiem Salon Firmowy
lub składanie ich bezpośrednio w siedzibie Spółki
w terminie do 30-07-2016

Pisemna aplikacja powinna zawierać klauzulę zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Dolnośląski Festiwal
Tajemnic

co słychać w okolicy

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

J

uż po raz czwarty w Zamku
Książ odbędzie się największe w Polsce spotkanie po-

szukiwaczy skarbów, miłośników historii oraz badaczy jej
tajemnic. 13 sierpnia 2016 roku,

o godz. 10.00 rozpocznie się
kolejna edycja Dolnośląskiego
Festiwalu Tajemnic. Tym ra-
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Coś dla
miłośników kolei

Sowiogórskie Bractwo Kolejowe zaprasza

zem poświęcona będzie głównie, co oczywiste, Złotemu Pociągowi, tematom związanym
z eksploracją oraz wyjątkowym
epizodom z życia dolnośląskich
zamków i pałaców.
Ukryte na Dolnym Śląsku
skarby spędzają sen z powiek
kolejnego pokolenia poszukiwaczy. Czy Złoty Pociąg rzeczywiście istnieje, a jeżeli tak,
to naprawdę gdzie i jak został
ukryty? A może ziemia kryje
coś bardziej cennego niż złoto?
Organizatorzy opowiedzą
również o tzw. Szczelinie Jeleniogórskiej - zagadkowym miejscu, w którym miał zostać odnaleziony niemiecki transport
z depozytami, fachowcy opowiedzą o najnowszych badaniach w Górach Sowich, a jeden
z najsłynniejszych płetwonurków w Polsce przypomni swoje
wielkie odkrycia, nie tylko na
Bałtyku.

Kino letnie w Starej Kopalni
każdy piątek, o godz.
21.30 na terenie Starej
W
Kopalni, będą wyświetlane fil-

I

uż po raz czternasty miłośnicy kolei i starych drezyn zaJpraszają
na wyjątkowe i jedyne

w swoim rodzaju zawody drezynowe na linii nr 285. Zapraszamy już 23 i 24 lipca na nieczynną stację PKP w Jugowicach.
Impreza potrwa 2 dni, zawody
na podstawowym dystansie zostaną rozegrane pierwszego
dnia, na drugi dzień organizatorzy przewidują edycję dla twardzieli, którą zainicjowano w ubiegłym roku. Dla przypomnienia

jest to dystans 1100m, start
w 4-osobowych drużynach.
Równolegle do zawodów istnieje możliwość przejażdżek
spalinowymi drezynami w górę
i dół linii nr 285, oraz spróbowania swoich sił na innych odmianach tych ciekawych pojazdów.
Dodatkowe atrakcje i oprawę
muzyczną zapewni Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu,
które reprezentuje Gminę Walim, będącą współorganizatorem
tej kultowej imprezy.
I

Biuro Nieruchomości „Mój Dom” S.C.
zaprasza
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, LICENCJA ZAWODOWA 21668

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.

my w ramach Wieczorów Kina
Plenerowego, przygotowanego
przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. I tak aż do 19 sierpnia.
Na dużym ekranie zobaczymy
zarówno kino familijne, jak
i komedie romantyczne oraz dramaty. Informacje o repertuarze
letniego kina będzie można znaleźć w dniu projekcji na stronie
wok.walbrzych.pl lub na Facebooku.
I

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mikołajczyk
poszukuje do siedziby Kancelarii w Świebodzicach osoby na stanowisko

APLIKANT ADWOKACKI/APLIKANT RADCOWSKI
W prowadzonej działalności koncentrujemy się na obsłudze
prawnej podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
Opis stanowiska pracy
G Bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii, obsługa
korporacyjna;
G Sporządzanie informacji prawnych oraz pism procesowych;
G Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
G Reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach
sądowych i egzekucyjnych.
Wymagania niezbędne
G Aplikant adwokacki/radcowski;
G Min. 2 lata doświadczenia zdobytego w kancelarii
radcowskiej/adwokackiej;
G Doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego,
handlowego;
G Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
G Profesjonalizm i zaangażowanie w powierzone zadania;
G Dobra organizacja pracy i samodzielność.
Oferujemy
G Pewność pracy w rozwijającej się Kancelarii;
G Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
G Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Zgłoszenia powinny zawierać: życiorys (CV), list motywacyjny.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych, (tekst jednolity
z dnia 28.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a
o dobrowolności podania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oferty prosimy kierować na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Marek/Maciej Mikołajczyk
email:
kancelaria martamarek.pl;
mikolajczyk kancelariaswiebodzice.pl
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie
skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

1. Świebodzice Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na parterze. Bardzo słoneczne. Sprawny domofon. Okna nowe PCV.
45,7 m.kw. cena 120 tys.
2. Świebodzice. Okolice Warszawianki. 2 pokojowe przestronne
mieszkanie w centrum Świebodzic. Do kapitalnego remontu.
60 m.kw. cena 84 tys.
3. 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 160 tys.
4. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe na IV piętrze.
Do kapitalnego remontu. 100 tys.
5. Sprzedam. Pełcznica. Przestronna kawalerka z balkonem.
Okna nowe PCV, ogrzewanie gazowe. I piętro. 35 m.kw.
cena 75 tys.
6. Sprzedam Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna nowe PCV. Podłogi panele. 44 m.kw.
cena 117 tys.
7. SUPER CENA. Świebodzice. 3 pokojowe po remoncie. 2 balkony.
Duża łazienka. I piętro. 80 m.kw. cena 189 tys.
8. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe po kapitalnym remoncie
na III piętrze. Szafa w zabudowie w cenie mieszkania. 44 m.kw.
cena 135 tys.
9. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe Pcv. Duży balkon. 45 m.kw. cena 120 tys.
10. Świebodzice. Okolice Warszawianki. 2 pokojowe mieszkanie
w kamienicy na 3 piętrze. Ogrzewanie gazowe. 57 m.kw.
cena 115tys.
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 185 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. 22 m.kw. cena 65 tys.
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 4 pokojowe mieszkanie
na ulicy Basztowej na II piętrze. 84,80 m.kw. cena 175 tys.
19. Wałbrzych. Biały Kamień. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w kamienicy na I piętrze. 55 m.kw. cena 110 tys.
20. Świdnica. Okolice Rynku. Sprzedam przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze. Ogrzewanie co gazowe. 112 m.kw.
cena 205 tys.
21. Super oferta. Świebodzice okolice ulicy Patronackiej. 3 pokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie z garażem i ogródkiem.
Kuchnia w zabudowie ze sprzętem AGD. 60 m.kw. cena 160 tys.
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Paweł został zaproszony
na spotkanie do burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.
- Gratuluję wspaniałego
wyczyny, dziękuję za
tak wyjątkową promocję
naszego miasta
- podkreślał burmistrz.
W spotkaniu wzięli też
udział dwaj rowerzyści,
którzy przemierzyli
na dwóch kółkach trasę
ze Świebodzic
do Zakopanego:
Sebastian Pawłowski
i Robert Drab,
którzy także z dumą
prezentowali
pod drodze symbole
naszego miasta.

wymyślę

M

am poczucie, że
udało mi się zrobić
coś dobrego i warto
to powtórzyć. A teraz jadę na wakacje. Dwa tygodnie pieszej włóczęgi w Norwegii - uśmiecha się bohater
ostatnich dni, nasz niestrudzony
maratończyk, który postanowił,
że „przebiegnie” polskie Wybrzeże - dla chłopców z Domu
Pomocy Społecznej, prowadzonego przez siostry zakonne
w naszym mieście. Po drodze
rozdawał ulotki, namawiał na
wsparcie finansowe DPS-u
i promował Świebodzice w naprawdę fantastyczny sposób.
Paweł, dziękujemy, jesteśmy
z Ciebie dumni!
13 lipca Paweł, zgodnie z planem, zameldował się na mecie
- czyli na Helu. Dotarł tu po 12
dniach biegu, a wyruszył ze Świnoujścia. Na Helu czekała na
niego stęskniona i szczęśliwa
rodzina wraz z transparentem
META i symbolicznym medalem.
- Ta wyprawa dała mi dużą
pewność siebie, pokonałem
kolejne wyzwanie i to sygnał, że
można pokonać wszystkie trudności, więc coś jeszcze wymyślę, może triathlon? Ale też
z jakimś charytatywnym przesłaniem - mówi maratończyk.
- Spotkałem się w drodze z dużą
życzliwością ludzi, gdy dowiadywali się, po co biegnę, reakcje
były bardzo pozytywne. Mam
nadzieję, że przełoży się to na
konkretne, finansowe efekty
i pomoc dla podopiecznych
DPS. Oni też bardzo mnie
wspierali, dostałem kilka fantastycznych rysunków od chłopaków, jak biegnę- śmieje się
Paweł.
24-latek pokonał dystans
w dwanaście dni, bez większych

trudności - choć oczywiście
lekko wcale nie było.
- Najtrudniejsze były poranki,
żeby wstać i przyzwyczaić znów
do wysiłku obolałe mięśnie
- wspomina. - Ale po dwóch
kilometrach już było ok.:) No
i pomagała butelka coca-coli.
Patent z butelką popularnego
napoju wyjaśnialiśmy w poprzednim artykule. Okazała się
całkiem przydatnym urządzeniem do masażu! Mocno gazowana i twarda butla przynosiła
ulgę mięśniom naszego biegacza.
Paweł, a co jadłeś w trakcie
biegu? - pytamy. - Codziennie to
samo: na śniadanie chleb z dżemem, czyli dużo cukru i węglowodanów, bo to dobre „paliwo”.
Na obiad też zawsze ten sam
zestaw - kurczak z warzywami,
czyli solidna porcja białka i witamin - odpowiada sportowiec.
Paweł wzbudził spore zainteresowanie nadmorskich mediów,
jego bieg relacjonował Kurier
Szczeciński. Naszemu biegaczowi wszędzie towarzyszyła flaga
Świebodzic.
Za swój wyczyn trafił do
Pocztu Bałtyckich Długodystansowców - grona osób, które
przemierzyły pieszo polskie
Wybrzeże.
Teraz udaje się na zasłużony
odpoczynek.
- Planujemy już niebawem
spotkanie i uroczyste podsumowanie tego projektu z udziałem
burmistrza, jako Patrona Honorowego, i oczywiście Pawła
- mówi Elżbieta Horodecka.
- Pieniądze cały czas spływają
a ostateczny wynik przedstawimy na spotkaniu. Jestem bardzo
zadowolona, bo nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo
pozytywnym przyjęciem, dostawaliśmy dużo słów uznania

i gratulacji - a niektórzy trochę
niedowierzali.
Wciąż możemy zwiększyć
kwotę wsparcia dla chłopców
z DPS. Wystarczy wpłacić jakąkolwiek kwotę na konto Stowarzyszenia.

Podajemy numer:
Bank Zachodni WBK S.A.
30 1090 2356 0000 0001 0881 1396
z dopiskiem: BIEG 377

Rysunki
wykonały
dla Pawła
świebodzickie
maluchy

Bieg w liczbach

G 12 dni
G 370 km
G 40 km - najdłuższy, jednorazowy dystans
G 37 godzin biegu
G 468 757 zrobionych kroków
G 27 750 spalonych kcal

Dwanaście dni, 370 km, zaliczone najpiękniejsze
miejsca nad polskim morzem, no i najważniejszy cel
osiągnięty - ludzie wpłacają pieniądze
dla chłopców z DPS

Chciałbym tą drogą złożyć serdeczne podziękowania kilku
ważnym osobom:
- Burmistrzowi Miasta Bogdanowi Kożuchowiczowi
za objęcie patronatu nad biegiem
- Pani Elżbiecie Horodeckiej, szefowej Stowarzyszenia
Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger
przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
- Pani Ilonie Szczygielskiej oraz Wydziałowi Promocji Urzędu
Miejskiego
- mojej Mamie oraz Siostrze Marceli z DPS za wysyłanie pism
do firm z prośbą o wsparcie finansowe dla mojego biegu,
które zostaje przekazywane automatycznie dla DPS
- mojemu Tacie oraz koledze Aleksandrowi za wsparcie techniczne
podczas biegu
- oraz wszystkim ludziom, którzy wierzyli w mój sukces, trzymali
kciuki i motywowali dobrym słowem!
Paweł Białek
FOT. ARCHIWUM PAWŁA

Młodzi siatkarze z wielkim
sukcesem
sport
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P

omiędzy 7-10 lipca młodzi siatkarze z Wałbrzycha wzięli udział w ogólnopolskim finale turnieju
Kinder Plus Sport, do którego
dostali się zdobywając wcześniej mistrza Dolnego Śląska
w kategorii dwójek chłopców
w roczniku 2005. To młodzi
podopieczni UKS Volley King
- szkoły, która kilka miesięcy
temu rozpoczęła treningi i nabór
także w Świebodzicach.

Jan Wiernicki i Bartek Nackowski, podopieczni trenera
Jacka Prokopa, nie mieli sobie
równych przez dwie rundy eliminacyjne w hali AJD Częstochowa i wygrali 5 meczów z rzędu nie przegrywając nawet seta!
Na swojej drodze pokonali m. in.
zespoły z Rzeszowa, Kędzierzyna-Koźle, Suwałk, Poznania
awansując do pierwszej 16 turnieju! W kolejnym dniu czekali
na nich już dużo mocniejsi prze-

ciwnicy i walka o pierwszą
8 najlepszych dwójek w Polsce
w ich roczniku. Tu niestety dały
znać o różnice w warunkach
fizycznych. Drużyna z Elbląga
(ostatecznie zdobywcy v-ce mistrza) czy Warszawy przewyższały młodych Wałbrzyszan
wzrostem i siłą ataku. Walka
o miejsca 9-16 gdzie przy bardzo
wyrównanym poziomie meczów jedno zwycięstwo bez straty seta w kolejną poznańską drużyną i porażka w drugim meczu
1-2 z Suwałkami i 0-2 z Kielcami pozwoliły jednak na
wyjście z tej grupy na 2 miejscu
i walkę w następnym dniu o miejsca 9-13. Ostatni dzień zmagań
to już hala HSC gdzie swoje
mecze w Plus Lidze rozgrywa
drużyna AZS Częstochowa. Tu
na chłopaków czekał bardzo
dobrze wyszkolony technicznie
zespół z Grudziądza. Dwa dni
i 11 meczów rozegranych na turnieju nie przeszkodziły chłopcom zagrać na najwyższym poziomie technicznym z całkowita
dyscyplina taktyczna, wygrywając oba sety na przewag.
W walce o miejsce 9 znów
spotkali się z drużyną z Kielc,

ponownie przegrywając 0-2 co
było dowodem większej siły
drużyny z Kielc oraz świadczyło o ogromnej konkurencji i bardzo wysokim poziomie drużyn
walczących o każdą wyższą
lokatę.
Na kilkuset zespołów startujących w eliminacjach, 48 w finałach, siatkarze UKS Volley
King reprezentujący na turnieju
Kinder plus Sport klub Młoda
Victoria Wałbrzych, ostatecznie
znaleźli się w pierwszej 10
w Polsce! Jest to ogromny sukces młodych siatkarzy, ponieważ
jako jedyna drużyna z Dolnego
Śląska zarówno w kategoriach
chłopców jak i dziewczyn
(dwójki, trójki i czwórki) znaleźli się w pierwszej dziesiątce.
Wspaniały wynik cieszy tym
bardziej, ponieważ jest skutkiem
ogromnego zaangażowania i pracy po zaledwie roku treningów
pod okiem trenerów - Jacka Prokopa, oraz trenera przygotowania motorycznego Marcina
Czarneckiego.
Z całą pewnością Janek
Wiernicki wraz z Bartkiem Nackowskim obronili honor województwa dolnośląskiego i tym

Jeśli nie pada - biegnij
na jogę do parku!
Zajęcia prowadzi Karolina
Dwornik. Chętnych przybywa,
co oznacza, że taka forma letniej rekreacji bardzo się spodobała - zresztą nawet w rubryce
„Mieszkańcy pytają, burmistrz
odpowiada” pojawiły się wpisy

skim. W każdy poniedziałek
i piątek, o godz. 18:00 - jeśli
oczywiście aura pozwala - na
trawnikach rozkłada się barwna
układanka z mat i panie zaczynają ćwiczenia.

od zadowolonych osób, korzystających z ćwiczeń.
Nasze miasto już po raz
kolejny zaproponowało coś ciekawego podczas wakacji dla
mieszkańców. W zeszłym roku
w parku szalały zumbowiczki.

samym stali się pierwszą parą w
historii wałbrzyskiej mini siatkówki, która osiągnęła sukces na
szczeblu ogólnopolskim. fakt ten
napawa olbrzymim optymizmem na przyszłość oraz budzi
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głód i nadzieję na dalsze sukcesy.
Czekamy na podobne sukcesy
młodych siatkarzy ze Świebodzic!
I

Kadeci doszli do półfinału

awodnicy świebodzickiego klubu K.O GYM, prowadzonego
przez Mariusza Cieślińskiego, reprezentowali Dolny Śląsk
Z
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich.

Jednocześnie były to Mistrzostwa Polski w boksie w grupie wiekowej kadetów.
Ze Świebodzic startowali Jakub Szydełko i Karol Wójcik.
Wygrali po dwie walki i w 1/2 finału musieli uznać wyższość swoich rywali.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

T

o zajęcia dla każdego, nie
wymagające szczególnej
sprawności fizycznej,
a przynoszące dużo pożytku dla
ciała i ducha. Bezpłatne zajęcia
jogi przez całe wakacje odbywają się w naszym Parku Miej-

piątek, 22 VII 2016

Hania Wicemistrzynią
Polski!
14

sport

piątek, 22 VII 2016

H

anna Zawadzka, podopieczna Klubu Sportowego Rekin w Świebodzicach, podczas
Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich wywalczyła
tytuł Wicemistrzyni Polski. Zawody zostały rozegrane w dniach
8-10 lipca w Olsztynie. Hania
zdobyła w sumie aż 3 medale.
- To dla nas wielkie wydarzenie, w 10-letniej historii Klubu
są to pierwsze medale juniorskich Mistrzostw Polski - cieszy
się Krzysztof Winiarczyk,

Prezes KS Rekin. - To ogromny
sukces zawodniczki i trenerów.
Hania wywalczyła dwa srebra: w konkurencji 100 i 50 m
stylem motylkowym oraz brąz
w konkurencji 200 m stylem
dowolnym.
Serdecznie gratulujemy naszej utalentowanej pływaczce
tak wspaniałego wyniku, dziękujemy za piękną, sportową promocję naszego miasta.
Więcej o zawodach w materiale poniżej.
I

poniedziałek 11.07.2016 r.
rozpoczęły się przygotoW
wania zespołu seniorów do run-

się rundą jesienną sezonu 2016/
2017 w IV Lidze Dolnośląskiej,
jednak został ostatecznie odwołany.
PLAN TRENINGÓW
ZESPOŁU SENIORÓW
I TYDZIEŃ
PRZYGOTOWAŃ
Poniedziałek - 18:30 - 20:00
Środa - 18:30 - 20:00
Piątek - 18:30 - 20:00
Wiceprezes postawił na swoim?
W poprzednim numerze informowaliśmy o rezygnacji Roberta Mazurkiewicza z funkcji

nowo wybranego wiceprezesa
Zarządu Vicorii Świebodzice.
Mazurkiewicz podawał jako
przyczynę swojej rezygnacji
brak porozumienia z Zarządem
odnośnie obsady trenerskiej
w klubie. O swojej rezygnacji
poinformował oficjalnie z pośrednictwem strony internetowej
MKS Victoria Świebodzice.
Jednak okazało się, że rezygnacja nie była taka ostateczna.
Na tej samej stronie Robert
Mazurkiewicz zamieścił w poniedziałek, 11 lipca, dementi
- oświadczając, że „został wy-

pracowany kompromis pomiędzy członkami zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Victoria Świebodzice dotyczący
obsady trenerów I zespołu seniorów. W związku z zaistniałą
sytuacją dementuję informację
o mojej rezygnacji z funkcji
pełnionych w Miejskim Klubie
Sportowym Victoria Świebodzice. Przepraszam wszystkich za
zamieszanie oraz zaistniałą sytuację.

Kolejnym dystansem sprinterskim było 50 metrów stylem klasycznym. Rekinowe żabki choć
nie sięgnęły po finały, to jednak
spisały się znakomicie, poprawiając swoje życiówki. Jedyna
100 metrowa konkurencja
pierwszego dnia rozgrywana
była w stylu motylkowym. Tutaj
fantasycznym startem popisała
się Hania Zawadzka, uzyskując
drugi czas eliminacji i kwalifikacje do finału A .
Po motylku przyszła kolej na
nieco dłuższe dystanse - 200 metrów stylem dowolnym i grzbietowym. Nasi pływacy w tych
konkurencjach spisali się równie
dobrze jak w poprzednich i ustanowili swoje nowe rekordy
życiowe. Hania Zawadzka po
raz drugi w dniu dzisiejszym
uzyskała drugi czas eliminacji i
weszła do finału A. Konkurencją
zamykającą starty eliminacyjne
pierwszego dnia było 400 metrów stylem zmiennym. Na tym
ciężkim dystansie swoje siły
sprawdziła tylko jedna nasza
zawodniczka Marta Proce, ustanawiając swoją nową życiówkę.
Zmagania finałowe z udziałem Hanny Zawadzkiej cała drużyna Rekina oglądała z zapartym
tchem, roniąc ze wzruszenia niejedną łezkę. Emocje związane ze
startami w finałach były olbrzym, gdyż po raz pierwszy
nasza zawodniczka startowała
na tak wysokiej pozycji w finale
A. Hania niesiona fantastycznym dopingiem współzawodni-

ków, rodziców oraz trenera
w pięknym stylu pokonała swoich rywali finale 100 m stylem
motylkowym i wywalczyła V-ce
Mistrzostwo w tej konkurencji.
Parominutowa przerwa pomiędzy finałami Hani spowodowała, że nasza zawodniczka nie
zdołała w pełni odzyskać sił. Finał 200 metrów stylem dowolnym, po bardzo ciężkiej walce
z najlepszymi zawodniczkami
w kraju Hania Zawadzka zakończyła na III miejscu.
Po raz pierwszy w 10 letniej
historii KS Rekin Świebodzice,
zawodnik klubu zdobył medal
Mistrzostw Polski. Hania zapisała się pierwszego dnia Mistrzostw w historii klubu podwójnie wywalczając srebro i brąz
Wieczorem po kolacji, trener
z dumą podsumował pierwszy
dzień zmagań naszych pływaków. Pomimo tego, że reprezentujemy malutki i młody stażem
klub, to swoją mocą dorównujemy wielkim klubom z wieloletnim doświadczeniem.
Drugi dzień rozpoczęły dystanse sprinterskie - 50 m stylem
motylkowym i grzbietowym.
Hanna Zawadzka po raz kolejny
pokazała swoją klasę uzyskując
piąty czas eliminacji i kolejny
raz kwalifikując się do finału
A w stylu motylkowym. Ze
sprintu przeskoczyliśmy na długi dystans 400 metrów stylem
dowolny, a następnie 200 metrów stylem klasycznym i zmiennym. Stres startowy towarzy-

szący często zawodom tak wysokiej rangi, chwycił niektórych
naszych zawodników w swoje
szpony. Nie każdemu udało sie
poprawić swoje czasy, jednak
wszyscy walczyli do końca.
W konkurencji 400 metrów stylem dowolnym Hania ponownie
udowodniła, że należy do elity
pływackiej naszego kraju i z 12
czasem dostała się do finału B,
z którego jednak po konsultacji
z trenerem zrezygnowała, aby
skoncetrować swe siły na finale
motylka. Finałowy start Hanny
Zawadzkiej, którą wspieraliśmy
bardzo mocnym dopingiem zakończył się kolejnym tytułem Vce Mistrza Polski.
Niedzielna rywalizacja okraszona już była zmęczeniem trzy
dniowych zawodów, jednak
pomimo to Rekiny w tym ostatnim dniu zawodów zebrali swe
wszystkie siły i pokazały że walczą do końca. W trzecim dniu
zmagań zawodnicy startujący w
poszczególnych konkurencjach
niemal w 100% poprawili swoje
życiówki.
Zawody zakończyła rywalizacja sztafet w konkurencji 4x100
stylem zmiennym. Dziewczęta
w składzie: Alicja Maziar, Hanna Zawadzka, Marcelina Glejzer
i Marta Proce w pięknym stylu
wywalczyły 12 miejsce.
Tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat zapisały się
w historii Klubu w najpiękniejszy sposób, jaki można sobie
wymarzyć. Zawodniczka Hanna

Treningi i sparingi

dy jesiennej sezonu 2016/2017
w IV Lidze Dolnośląskiej. Na
pierwszych zajęciach po krótkiej
przerwie wakacyjnej pojawiło
się 25 zawodników. Zajęcia treningowe prowadził trener Ryszard Mordak, ponieważ trener
Maciej Jaworski przebywa na
urlopie wypoczynkowym. W sobotę 16.07.2016 r. o godzinie
10:00 miał zostać rozegrany
pierwszy mecz sparingowy naszego zespołu przed zbliżającą

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Dla miłośników piłki
plażowej
widnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na II Otwarty
Turniej Siatkówki Plażowej. Impreza odbędzie się w najbliŚ
ższą niedzielę, 24 lipca na terenie sportowych obiektów przy ulicy

Śląskiej w Świdnicy.
Zmagania przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach
- kobiet open i mężczyzn open. Dwuosobowe drużyny rywalizację rozpoczną o godz. 10.00. Pół godziny wcześniej ruszą zapisy.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 74 852 12 62 i 607 944 999. Przypomnijmy, że pierwszy turniej plażówki organizowany przez OSiR Świdnica zakończył się
triumfem wrocławianek - Justyna Mróz i Karoliny Olszewskiej, a także reprezentantów Legnicy - Jakuba Zwiecha
i Jakuba Popiwczaka.

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - 14 lat
dniach 8-10 lipca 2016
roku w Olsztynie odbyły
W
się Mistrzostwa Polski Juniorów

Młodszych - 14 lat na basenie 50
m. KS Rekin Świebodzice reprezentowali: Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Alicja
Maziar, Marta Proce, Hanna
Zawadzka, Andrzej Damsz,
Miłosz Knihnicki i Stanisław
Tokarski. Na zawodach w Olsztynie stawiło się 606 zawodników (289 dziewczynek i 317
chłopców) ze 150 klubów z całej
Polski. Zawody odbywały sie na
zasadzie eliminacji i finałów
w każdej konkurencji. Eliminacje odbywały się w bloku porannym każdego dnia, natomiast
finały rozgrywane były w blokach popołudniowych. Każdy
dzień zawodów kończył się
rywalizacją sztafet. Zawodnicy
już w czwartek odbyli trening na
basenie w Olsztynie aby jak najlepiej zapoznać się z obiektem
przed najważniejszymi startami
w tym sezonie na długim 50
metrowym basenie. Wieczorem
trener przeprowadził odprawę
z zawodnikami , aby jak najlepiej rozpocząć Mistrzostwa
z udziałem naszych pływaków.
Pierwszy dzień zawodów rozpoczęto od 50 metrów stylem
dowolnym. Bardzo emocjonujące starty naszych zawodników
w tej konkurencji zaowocowały
repasażem do eliminacji z udziałem Miłosza Knihnickiego. Niestety, Miłoszowi nie udało się
zakwalifikować do finałów.

Zawadzka wywalczyła dwa razy
srebro i raz brąz. W klasyfikacji
punktowej KS Rekin Świerbodzice znalazł się na 35 miejscu
na 150 klubów. Rywalizacja Mistrzostw była na bardzo wysokim poziomie - zostały ustanowione cztery rekordy Polski,
a aby móc zakwalifikować się
do finałów zawodnicy musieli
uzyskiwać czasy o kilka sekund
lepsze niż w roku ubiegłym.
Zawody zarówno wśród zawodników jak i u trenera oraz rodziców - wiernych kibiców-wywołały bardzo wiele emocji. Zawodnicy przeżyli kolejne doświadczenia, stanowiące doskonałą szkołę życia. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom wspaniałych rezultatów i życzymy
udanych w pełni zasłużonych
wakacji. Gratulacje należą się
również trenerom za ich trud
w przygotowanie zawodników
oraz podziękowanie rodzicom za
wsparcie dla naszych młodych
pływaków. Bardzo dziękujemy
wszystkim zawodnikom za dostarczenie wspaniałych przeżyć
podczas zawodów i czekamy na
kolejne. Wierzymy, że za rok będziemy mogli cieszyć się medalami Mistrzostw każedego z was.
Osiągnięcia indywidualne:
Marcelina Glejzer
G 50 m kl - 41,90
G 100 m kl - 1:25,57
G 100 m dw - 1:10,83
G 50 m mt - 33,60
G 200 m zm - 2:45,65
Zuzanna Grylewicz

G 50 m mt - 35,26
G 100 m mt - 1:25,23
G 50 m dw - 32,37
G 100 m dw - 1:12,24

Alicja Maziar
G 100 m dw - 1:07,44
G 400 m dw - 5:02,49
G 50 m gr - 34,81
G 100 m gr - 1:13,43
G 200 m gr - 2:37,41
Marta Proce
G 100 m dw - 1:06,96
G 100 m gr - 1:16,09
G 200 m gr - 2:39,84
G 200 m zm - 2:43,51
G 400 m zm - 5:53,98
Hanna Zawadzka
G 200 m dw - finał A - 2:11,61
- III miejsce
G 400 m dw - 4:44,58
G 800 m dw - 9:48,05
G 50 m mt - finał A - 29,02
- II miejsce
G 100 m mt - finał A - 1:04,65
- II miejsce
Andrzej Damsz
G 50 m dw - 28,02
G 100 m dw - 1:02,02
G 50 m kl - 35,27
G 100 m kl - 1:18,88
G 200 m kl - 2:50,77
Miłosz Knihnicki
G 50 m dw - 27,02
G 100 m dw - 1:00,65
G 200 m dw - 2:12,51
G 50 m mt - 31,20
Stanisław Tokarski
G 50 m dw - 28,55
G 50 m gr - 32,72
G 100 m gr - 1:12,62
G 200 m gr - 2:38,77
G 200 m zm - 2:45,82

ogłoszenia/komunikaty
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 22 lipca 2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony,
do trzech lat, w trybie bezprzetargowym, na terenie miasta Świebodzice .

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 22.07.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

Numer działki
130
138
191
202
206
212
241/4
284/2
510/9
526

Powierzchnia działki [ ha ]
1,3196
2,9506
3,4974
2,3931
0,7518
1,5723
0,7621
0,1217
3,5651
1,9140

Położenie/obręb
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

52/4
57
58
59
134
203/7

0,3071
0,5493
0,1517
0,0599
0,5645
0,1094

Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji drog.
Nieruchomość o funkcji drog.
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

67
183
401
641/17
758/1
675
698/6

0,6448
0,0032
0,0060
0,0150
2,1435
0,0968
1,7889

Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

267
564

0,5889
3,2670

Ciernie 4
Ciernie 4

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

144
511
684
692

1,0287
0,4617
0,2766
0,2092

Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal niemieszkalny nr 3
w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 33

410/48

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana

892/17 i 846

Pełcznica 2

Nieruchomość niezabudowana

837, 870/10
i 892/15

Pełcznica 2

311/54

Śródmieście 3

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

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Os.Sudeckie
Adama Mickiewicza

l. mieszkalny 1 (3 D)
l. mieszkalny 7 (2)

72
526

3
3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice

OFERTA PRACY

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Zakres obowiązków:
I prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej,
I prowadzenie treningów zgodnie z ustaleniami Zespołu Wspierająco-Aktywizującego,
I prowadzenie wymaganej dokumentacji,
I stała współpraca z rodzinami lub opiekunami prawnymi uczestnika,
I udział w posiedzeniach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego
I podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej
samodzielnego życia uczestnika
Wymagania:
I wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy,
I wykształcenie wyższe lub policealne odpowiedniej specjalności,
I min. półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usługi dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
I mile widziane zdolności manualne - prowadzenie pracowni plastycznej
System i rozkład czasu pracy:

I godziny: 8.00-16.00

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
58-160 Świebodzice, ul. Parkowa 4
e-mail: kierownik sds.swiebodzice.pl
tel: 74 664 23 29
lub
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
58-160 Świebodzice, ul. M.J. Piłsudskiego 8
e-mail: ops swiebodzice.pl
tel: 74 666 95 88

G Sprzedam mieszkanie

G Zatrudnię opiekunkę

spółdzielcze własnościowe,
dwupokojowe, I p., na
Osiedlu Piastowskim,
Tel. 500 526 400

do pielęgnacji osoby starszej,
leżącej. Praca rano/wieczór,
na zmianę z drugą opiekunką,
tel. 602 139 991

G Tanio sprzedam

G Sprzedam motocykl

3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268

Manic 125, opłacony,
trzyletni, przebieg 8.000 km,
w bardzo dobry stanie,
cena 2.700 zł,
tel. 74 854 52 67

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

J. Słowackiego
Wolności
Młynarska
Strzegomska
Plac Jana Pawła II
Jeleniogórska
Wałbrzyska
Wałbrzyska
Ciernie

l. mieszkalny 6 (5A)
l. użytkowy L-2
l. mieszkalny 4 (8)
l. mieszkalny 3 (8)
l. mieszkalny 6 (5)
l. mieszkalny 3 (14)
l. mieszkalny 2 (11)
l. mieszkalny 3 (30)
l. mieszkalny 4 (144)

418/6
300/4
364/3
1105
397/30
361/15
527/22
505/34
304/2

3
3
3
3
3
1
3
3
4

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

S P R Z E D A M

M I E S Z K A N I E

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.

I jedno-zmianowa

OGŁOSZENIA DROBNE

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

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej

tel. 660 157 518

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama/pożegnania

piątek, 8 VII 2016

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

Ś.P. Władysławę Gałka
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mariusza Kwapisa,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzice i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

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

Ś.P. Anitę Niedzielską
- Mąż, Córka, Wnuki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

Ś.P. Janiny Keller
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

