Mamy dla Was KONKURS!

Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie i wygrać wejściówkę
do nowego Wodnego Centrum Rekreacji!
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Będzie
4
wygodniejsze
parkowanie
przy Chrobrego
i Sportowej.
Rozpoczął się też
remont chodnika
na Alejach Lipowych.

W

racamy do tematu dróg, który bardzo zainteresował
mieszkańców miasta, czego przykładem jest bardzo
mocny - i pozytywny - odzew na FB miejskim po
publikacji materiału dotyczącego zaproponowanych
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza rozwiązań
komunikacyjnych, mogących poprawić funkcjonowanie naszego
miasta w tym zakresie. Chodzi o budowę mostu drogowego
łączącego ulicę Łączną z Piaskową.
Pomysł podoba się bardzo mieszkańcom, zgłaszają także swoje
rozwiązania (kilka ciekawych komentarzy publikujemy). Jest to na
razie koncepcja podlegająca analizom, a przede wszystkim ocenom
projektantów co do możliwości technicznych.
Natomiast chcemy także wrócić do tematu obwodnicy miasta, który
także wywołał duże zainteresowanie. Niedowiarkom prezentujemy
czarno na białym - obwodnica Świebodzic jest ujęta w priorytetowych
zadaniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to
inwestycja połączona z przebudową drogi 34 na odcinku ŚwiebodziceDobromierz, oszacowana na 115 mln zł. Czy znajdą się na nią pieniądze?
Będziemy o to zabiegać.

Rehabilitacja w domu

5

„Dziękuję
za serce”
- czyli jak udało się
błyskawicznie pomóc
88-letniej,
schorowanej pani.
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Piękni, młodzi,
wysportowani.
Najlepsi sportowcy
dostali stypendia
i nagrody Burmistrza
Miasta.
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Uwaga seniorzy, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów uruchamia nowatorski projekt.
Zabiegi rehabilitacyjne w domu pacjenta!
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Historia Świebodzic w wycinkach

Elegancja
i klasa
Wojciech Gąssowski

Artysta oczarował żeńską
publiczność podczas
koncertu z okazji
Dnia Kobiet.
Na muzyczną ucztę
zaprosił panie
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.

11

Po raz
siedemnasty
niepełnosprawni
recytatorzy
przyjechali
do Świebodzic
na konkurs.

Takie oto piękne prace
przygotowali świebodziczanie
na konkurs dotyczący
kartki wielkanocnej!
Str. 10
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Podaruj swój 1% podatku dla chorych dzieci
o końca kwietnia będziemy się wszyscy rozliczać z dochodów, osiągniętych
D
w 2017 roku. I jak co roku możemy we-

sprzeć 1 procentem swojego podatku osoby
potrzebujące, fundacje, organizacje, stowarzyszenia, kluby.
My zachęcamy Państwa do przekazania
swojego jednego procenta dla małych świe-

bodziczan, którzy wymagają leczenia i rehabilitacji.

Możemy też wesprzeć organizacje w naszym mieście - np. DPS dla dzieci.

Każde z dzieci należy do innej Fundacji
i ma różne numery kont, ale rodzice tych
dzieciaczków znają się, spotykają i wzajemnie wspierają. Jeśli chcemy w ten sposób
pomóc - to na pewno warto.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz
małych świebodziczan wystarczy wpisać
numery KRS ogólnopolskich fundacji pod
skrzydłami których leczą się chore dzieci.
I

Michał Lechowicz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 3298 Lechowicz Michał

Nicole Dyjak KRS 0000266644
a w celu szczegółowym: ZC 6242 Nicole Dyjak

Wiktoria Postawska KRS 0000186433
a w celu szczegółowym: 71/P Postawska Wiktoria

Julia Smusz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 4691 Smusz Julia
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W

ważny temat

racamy do tematu
dróg, który bardzo
zainteresował mieszkańców miasta, czego przykładem jest bardzo
mocny - i pozytywny - odzew na
FB miejskim po publikacji materiału dotyczącego zaproponowanych przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
rozwiązań komunikacyjnych,
mogących poprawić funkcjonowanie naszego miasta w tym
zakresie.
Przypomnijmy więc krótko
koncepcję wstępnie zaprezentowaną na sesji pod koniec lutego.
Chodzi o budowę dodatkowego
mostu drogowego przez Pełcznicę. Brane są pod uwagę dwa
warianty: budowa zupełnie nowej przeprawy na wysokości
wyjazdu ze sklepu Biedronka na
Osiedlu Piastowskim w kierunku terenu po dawnej Refie.
Ewentualnie odtworzenie historycznego mostu, łączącego ul.
Piaskową z Łączną - obecnie
jest to kładka dla pieszych.
- Takie rozwiązanie stworzyłoby nowe połączenie Śródmieścia i Osiedla Piastowskiego,
które przecież intensywnie się
rozbudowuje, przybywa tu
mieszkańców - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Most
przy Biedronce sprawiłby, że
kierowcy jadący do Śródmieścia
nie musieliby korzystać np.
z ulicy Strzegomskiej, która ma
największe natężenie ruchu.
Z kolei odtworzony most na linii
Piaskowa-Łączna odciążyłby
problematyczny wyjazd na skrzyżowaniu Łączna/Jeleniogórska/Ofiar Oświęcimskich.
Wielu mieszkańców oczekiwało budowy w tym miejscu
ronda, jednak wielokrotne zapytania kierowane do Generalnej
Dyrekcji przynoszą jednoznaczne odpowiedzi. Nie ma możliwości wykonania w tym miejscu ronda ze względu na rzekę
i ścisłą zabudowę.
Pomysł podoba się bardzo
mieszkańcom, zgłaszają także
swoje rozwiązania (kilka ciekawych komentarzy w ramce
obok). Jest to na razie koncepcja
podlegająca dyskusjom, a przede

wszystkim ocenom projektantów co do możliwości technicznych.
Podczas sesji burmistrz
odniósł się także do
kwestii obwodnicy Świebodzic, która nadal pozostaje w sferze priorytetów
komunikacyjnych dla
władz samorządowych.
Bogdan Kożuchowicz
mówił, że obwodnica Świebodzic powróciła znów do programu krajowego - i tak rzeczywiście jest, choćbo GDDiK ponownie wpisała nasza obwodnicę do
swoich zadań priorytetowych,
zgłoszonych do realizacji na najbliższe lata. Pewien kłamliwy
portal związany z opozycją natychmiast oskarżył burmistrza
o to, że „kłamie” w sprawie
obwodnicy - zresztą nie po raz
pierwszy, łapiąc się słów burmistrza wyrwanych z kontekstu
i opatrzonych zjadliwym komentarzem autora. Takie żenujące „info” należy zwyczajnie
ignorować, bo burmistrz nigdy
nie kłamał ani nie wprowadzał
świadomie w błąd, o czym mieszkańcy wiedzą. A swoją droga,
komuś bardzo puszczają nerwy
w obliczu tego, że burmistrz ma
kolejne, ciekawe pomysły na
rozwój miasta. I najwyraźniej
lepsze, niż wiecznie grymasząca
na wszystko grupka kilku radnych.
Zresztą, mamy oficjalne
potwierdzenie, że obwodnica
Świebodzic jest ujęta w priorytetowych zadaniach Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - publikujmy wykaz tych
zadań, przedstawiony na lutowym spotkaniu sygnatariuszy
porozumienia Sudety 2030.

T

mln zł, z czego dofinansowanie
unijne wyniesie blisko 3,2 mln
zł.
Budowa świetlicy, nazywanej
już teraz Klubem Seniora, kosztować będzie ponad 334 tys. zł.
Obiekt zlokalizowany będzie
w pawilonie handlowym, w centrum osiedla, w pomieszczeniach udostępnionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach.
Ideą powstania tego miejsca
jest integracja i aktywizacja spo-

- Traktuję te zapisy poważnie,
choć oczywiście wiem, i mówiłem to na sesji, że GD DKiA
nie podaje żadnych wiążących terminów, a sama
inwestycja jest zaplanowana na 7 lat i powiązana
z przebudową drogi Nr 34
na odcinku ŚwiebodziceDobromierz - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Obwodnica wróciła do
planów Generalnej Dyrekcji po
naszych monitach, i na ten
moment mocno pilnujemy, by te
zapisy znowu nie zniknęły, jak
również by obwodnica Świebodzic znalazła się w planach
województwa - to, co jest zawarte w naszym studium, czyli
stary „ślad” na drodze Nr 34.
Dodatkowo miasto wystąpiło
już do GDDiK o budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic Kamiennogórska/Jeleniogórska - do tego ronda będzie wiodła dokończona obwodnica Osiedla Piastowskiego, czyli ul. Dąbrówki,
którą miasto będzie realizować.
To sprawi, że tzw. mała obwodnica osiedla będzie kompletna,
uzyskamy także dodatkowy wyjazd z tego największego osiedla
w mieście.
W naszym rejonie zapowiada
się zresztą dużo ważnych inwestycji drogowych, na których
mogą skorzystać Świebodzice.
Na wspomnianym spotkaniu
sygnatariuszy Sudety 2030 (nasza gmina jest członkiem tego
porozumienia), poruszono także
temat przebudowy drogi krajowej Nr 35. GDDiK zamierza
powrócić do koncepcji sprzed
lat polegającej na przebudowie
drogi na wysokości Mokrzeszowa i wytyczeniu nowego jej
przebiegu w kierunku ronda
w Świdnicy. Droga byłaby
drogą
czteropasmową.
W najbliższym czasie rozpocznie się także gruntowny
remont drogi wojewódzkiej
nr 379, czyli popularnej
„modliszówki”, która może
przejąć część ruchu kierującego się z Wałbrzycha na
Świdnicę.
I
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Nasza obwodnica jest ujęta w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mamy to
czarno na białym

Opinie mieszkańców na temat propozycji burmistrza dotyczącej rozwiązań
komunikacyjnych, zapożyczone z mieskiego fejsbuka
Jasiu Nowak: Rondo na Jeleniogórskiej
nie przejdzie, bo za mało miejsca. Trzeba by
przebudować most. przeprawa na Piaskową
to dobry pomysł, bo w szczycie skręcić z Łącznej
na Piłsudskiego to masakra. A ta obwodnica
z Promontu do Jeleniogórskiej jest w planach
gdzieś to widziałem. Przydałaby się jeszcze
dawno planowana obwodnica z Wałbrzycha
przez Zimny Dwór do Jeleniogórskiej. Tylko
za duże koszty, bo w grę wchodził most nad Ofiar
Oświęcimskich. Jeśli te newsy to nie kiełbasa
wyborcza, to by było super.
Arkadio Morales: - Dobre by było ale jeszcze
zwrócili by uwagę na ul Świdnicką, jak ludzie
zjeżdżają drogę skręcając w lewo z pasa do jazdy
na wprost czy też piękne wymuszenia na rondzie
rynku
Marcin Kozioł: - Dwa mosty mijają się
z celem, wystarczy na wylocie z biedronki ,
ponieważ tam może się połączyć z ul. Fabryczną.
A to tylko kilka metrów do kładki. Więc dwa mosty
to niepotrzebny wydatek , skoro już ten przy
biedronce spełni swe zadanie. Po za tym odciąży
to fragment ul. Strzegomskiej ,do skrzyżowania
z ul. Fabryczną gdzie zwiększy się ruch. Zapewne
trochę aut pojedzie Piaskową na rynek, ale w jakim
stopniu to pomoże rozładować ruch to trudno

powiedzieć bez zbadania głównych kierunków
ruchu pojazdów. Obwodnica by wyrzuciła ruch
przelotowy po za miasto i zostało by tylko uporać
się z ruchem po mieście. Najgorsze problemy są
jak ludzie jadą do bądź z pracy , czyli natężenie
ruchu w sporym stopniu daje nam ul. Wałbrzyska
z swoją mini strefą oraz ludźmi jadącymi
na Wałbrzyską strefę, okolice dworca gdzie
również jest sporo zakładów oraz nasza strefa.
Gosia DżaMróz: - Super pomysł. Tutaj nawet
Ci bardziej nieprzychylni obecnej władzy powinny
przyznać, że to dobra inwestycja. Trzymam kciuki
za powodzenie tego projektu.
Mateusz Wójcik: - Ta kładka między Biedronką
a Piaskową dużo nie rozładuje natężenia ruchu
o godzinie 14 , ciekawym rozwiązaniem byłoby
połączenie OS. Piastowskiego terenami działek
tam tyłem do Promontu mielibyśmy z jedną
częścią miasta trochę już luźniej .
Co do skrzyżowania przy Śnieżce z Jeleniogórską
proponuje rondo jak na strzegomskiej.
Przy większej analizie można ulicę wolności
wprowadzić w ruch dwukierunkowy do świateł
jest na tyle duża że spokojnie to by przeszło.
Plus dla miasta że walczy z tematem, oby tylko
nie skończyło się na tandecie.

To będzie wyjątkowe miejsce
Jest wykonawca na budowę Klubu Seniora na Osiedlu Sudeckim

o będzie jedna z ważniejszych społecznie inwestycji na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Miasto
przystąpi do budowy świetlicy
środowiskowej dla seniorów,
zamieszkujących w tym obszarze miasta. Jest już wyłoniony
wykonawca, jest także zapewnione finansowanie, bo budowa
świetlicy jest elementem dużego
projektu rewitalizacji obszaru
ulic: Krasickiego, Słowackiego
i Piaskowej, Jego wartość to 5,7
Osiedle Sudeckie
to blokowisko, na którym
taka świetlica jest bardzo
potrzebna

łeczności w tej części miasta.
Osiedle Sudeckie to jedno
z pierwszych osiedli, które
powstało w Świebodzicach,
obecnie zamieszkuje je wiele
osób starszych. Świetlica pozwoli zaktywizować te osoby,
zachęcić je do działania na rzecz
siebie i innych.
W klubie będą prowadzone
warsztaty, spotkania z terapeutami, będzie to miejsce spotkań
i ciekawego spędzania czasu.
- Na tym osiedlu jest bardzo
dużo osób starszych, wiele

z nich spędza całe dnie w czterech ścianach. Taka świetlica
pozwoli ludziom wrócić do społeczeństwa, ponownie poczuć
się przydatnym, czy chociażby
miło spędzić część dnia - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który jest wielkim entuzjastą przedsięwzięcia. Zadanie
jest jednym z priorytetów w zakresie polityki społecznej i elementem rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.
- To jest bardzo potrzebne
miejsce na osiedlu, jest tu duża

Własny mini ośrodek
I MAREK JAKUBINA
radny z tego okręgu
- To jest bardzo potrzebna inicjatywa, to niewielkie
osiedle, które nie ma swojego własnego mini
ośrodka kulturalnego, czasami takie funkcje pełnią
chociażby szkoły w poszczególnych dzielnicach. Dlatego tym
bardziej cieszę się, że udało się doprowadzić do realizacji tej
bardzo potrzebne społecznie inicjatywy.

grupa starszych mieszkańców,
którzy nie mają co ze sobą zrobić, a przecież w takim klubie
będzie można miło spędzić czas,
skorzystać z jakiejś oferty, po
prostu wyjść z domu, do ludzi
- mówi Bogumiła Kuliberda,
prezes Stowarzyszenia Se-

nior=Aktywny Obywatel, mieszkanka osiedla.
Prace rozpoczną się wiosną.
Mieszkańcy czekają na to
miejsce.

Ośrodek zaktywizuje mieszkańców
I JACEK ŻYGŁOWICZ
radny z tego okręgu, pomysłodawca klubu
- Jestem bardzo zadowolony, że udało się
sfinalizować ten temat. Jest to sprawa, która
wyjątkowo leży mi na sercu tak naprawdę od
początku kadencji, i teraz mam wielką satysfakcję, że oto świetlica
powstanie tak, jak zostało to przyobiecane mieszkańcom osiedla.
Wierzę, że będzie to wspaniałe, małe centrum kulturalne
i społeczne osiedla, które zaktywizuje mieszkańców zachęci
do działania, zresztą nie tylko mieszkańców osiedla,
bo to placówka otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli z niej
skorzystać. Dziękuję burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi
za dotrzymanie słowa, cieszę się ogromnie i już dziś zapraszam
mieszkańców do świetlicy.

I

Będzie bezpieczniej
4

dla parkujących i kierujących

M

iasto lada moment
rozpocznie nową inwestycję na Osiedlu
Piastowskim. Jest to
utwardzenie pasa zieleni na
odcinku około 200 metrów
wzdłuż ulicy Mieszka I na wysokości ul. Chrobrego. Po jednej
stronie ulicy parkują auta, co
nieco utrudnia mijanie się samochodów na tym fragmencie drogi. Dlatego powstanie coś w ro-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje
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dzaju niedużej zatoki postojowej (na 1,5 metra), co sprawi, że
będzie więcej miejsca bo parkujące samochody nie będą zabierać jezdni.
Takie utwardzone miejsce
postojowe pojawi się także na
ul. Sportowej. To gest w stronę
rodziców, przywożących swoje
pociechy do pobliskiego niepublicznego przedszkola. Placyk
zostanie przygotowany w ra-

Miejsca postojowe powstaną też
przy ul. Sportowej

BIO kontenery już stoją

mach tego samego zadania, co
miejsca postojowe na Mieszka I.
Inwestycja ma być zrealizowana do końca kwietnia br.
Wartość to ok. 145. 000 zł.

Wzdłuż budynków przy
Chrobrego 1 powstanie
wygodna zatoczka postojowa

REMONTY, NAPRAWY,
INWESTYCJE
Rozpoczął się remont chodnika na Alejach Lipowych.
Remont prowadzi ZGK Świebodzice na zlecenie miasta.
Ekipy pojawiły się już na odcinku od ul. Strzegomskiej.
Nowa nawierzchnia pojawi się na całej długości ulicy.
Na razie po stronie numerów nieparzystych.
W tym roku cała „lewa” strona będzie wykonana.
ZGK montuje także bariery przy rzece na ul. Łącznej, od kładki
przy moście strzegomskim do numeru 46, w sumie około 50
metrów. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa.

G JAROSŁAW DĄBROWSKI
Randy z tego okręgu,
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa RM

- Newralgiczne miejsce przy
bloku Chrobrego 1 od klatki
A do D poszerzy się, dzięki
tej inwestycji będzie
zdecydowanie bezpieczniej,
mijające się auta będą miały
możliwość swobodnego
przejazdu.

ojemniki na odpady biodegradowalne właśnie trafiają w różne
punkty miasta.
PMiasto
kupiło 14 kontenerów BIO za łączną kwotę 78 351,00

zł.

Teraz mieszkańcy nie będą już musieli przywozić takich odpadów do siedziby ZGK, lecz wrzucać je właśnie do charakterystycznych, brązowych pojemników.
Przypominamy, że można tu wrzucać odpady typu np. trawa,
gałęzie.

Pierwsze kontenery pojawiły się przy ul. Browarowej

Nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich
d niedzieli, 11 marca 2018
roku obowiązuje nowy rozO
kład jazdy Kolei Dolnośląskich.
W związku z rozpoczęciem sezonu robót torowych na wielu
liniach wystąpią zmiany w kursowaniu pociągów.

- Sezon wiosenny to wzmożony okres prac torowych.
Zmiany będą dotyczyć większości linii obsługiwanych
przez Koleje Dolnośląskie. Rozkład jazdy będzie podawany
w kilku wariantach. Ponadto na
wielu liniach zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja
autobusowa. Utrudnień będzie

sporo, będą dotyczyć również
połączeń trans granicznych.
Szczegóły rozkładu na:
www.kolejedolnoslaskie.eu.
Dla nas najistotniejsza jest
informacja dotycząca trasy D6
Wrocław - Wałbrzych - Jelenia
Góra - Szklarska Poręba. Największe utrudnienia występować będą na odcinku Jaworzyna
Śląska - Wałbrzych Miasto. Popołudniowe pociągi szczytowe,
kursujące w relacji Wrocław
Główny - Wałbrzych Miasto, od
Jaworzyny Śląskiej nadal będą
obsługiwane autobusami zastępczymi. W okresie od 11 do 15
maja na stacji Świebodzice dla

Jest pozew o zapłatę

G

mina Świebodzice wystąpiła na drogę sądową przeciwko wykonawcy remontu ul.
Sienkiewicza. Jak Państwo pamiętają, firma, która wykonywała remont nawierzchni, mimo
dokonywanych poprawek nie
usunęła występujących w nawierzchni drogi usterek. Samorząd wzywał wykonawcę do
ponownej naprawy, jednak firma Pre-Fabrykat odmówiła dalszych napraw powołując się na
wygaśnięcie okresu gwarancyjnego.
Miasto stoi jednak na stanowisku, że firma powinna usunąć
wadę skutecznie, ponieważ określają to warunki gwarancji.
W karcie gwarancyjnej czytamy: „jeśli w wykonaniu obo-

wiązków z tytułu gwarancji
dokonano istotnych napraw, termin gwarancji na naprawiony
element biegnie na nowo od
chwili naprawy lub dostarczenia
rzeczy wolnej od wad”. Ponadto
w przypadku nieusunięcia przez
Wykonawcę zgłoszonej wady
czy usterki w wyznaczonym terminie lub terminie ustalonym
przez strony, zamawiającemu
„przysługiwać będzie po wcześ-

pociągów będzie dostępny tylko
jeden tor, pozbawiony peronu
- wówczas pasażerowie ze
Świebodzic będą dowożeni do
pociągów autobusami, z przesiadką na najbliższej stacji (Jaworzyna Śląska lub Wałbrzych
Szczawienko).
Nowy rozkład jazdy to również rozpoczęcie kursowania
połączeń sezonowych. Od dnia
28 kwietnia zostanie uruchomione weekendowe połączenie
turystyczne Sędzisław - Kamienna Góra - Trutnov (linia
D26) oraz nowe połączenie
Wrocławia i Wałbrzycha z Mieroszowem oraz Adrszpachem,

Paczki na Wielkanoc
ak co roku w okresie świątecznym (zarówno przed Bożym
Jprzygotowuje
Narodzeniem, jak i Wielkanocą), Ośrodek Pomocy Społecznej
około 320 paczek świątecznych o wartości 71,40 zł

dla podopiecznych instytucji. W paczce znajdą się: kurczak
świeży, boczek wędzony parzony, kiełbasa biała parzona, szynka wędzona, szynka konserwowa. Paczki świąteczne będzie
można odebrać 29 marca 2018 roku w godzinach 10.30-13.00
przy ul. Świdnickiej 7 (plac MZN).
Uwaga: Nie ma możliwości odbioru paczki w innym terminie.
umożliwiające dojazd do czeskiego Skalnego Miasta (linia
D28).

Złe materiały
niejszym poinformowaniu wykonawcy, prawo zlecenia ich
usunięcia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko wykonawcy.”
I tak się stało, ponieważ
wykonawca odmówił usunięcia
usterki, gmina wykonała prace
na własny koszt, a obecnie żąda
sądownie zwrotu poniesionych
kosztów. Chodzi o kwotę
122.000 zł.
I

Nowe barierki
przy rzece na Łącznej

Naprawa odcinka
ul. Sienkiewicza, od
skrzyżowania z Młynarską do
Rynku, została wykonana we
wrześniu ub. roku. Ponownie
została zerwana nawierzchnia
z kostki i wykonana na nowo
podbudowa, ponieważ to
właśnie tutaj, według
ekspertyzy geologicznej,
leżało źródło problemu.
Zdaniem ekspertów do
wykonania podbudowy użyto
niewłaściwych materiałów,
stąd w kostce pojawiały się
zapadnięcia. Droga, mówiąc
krótko, osiadała.
Obecnie droga zachowuje się
prawidłowo nie stwierdzono
żadnych uszkodzeń.

„Dziękuję urzędnikom
za serce”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Dzięki zaangażowaniu burmistrza i pracowników OPS udało się pomóc starszej, samotnej osobie

C

hciałabym za pośrednictwem Gazety serdecznie podziękować
Zastępcy Burmistrza
Panu Krystianowi Wołoszynowi. Dziękuję, że w tak empatyczny i poważny sposób podszedł do problemu, z którym się
do niego zgłosiłam. Zostałam
życzliwie wysłuchana i poinformowana, że Urząd zajmie się
tematem. Sprawa została błyskawicznie rozwiązana, za co jestem wdzięczna - mówi pani
Bogusława Sztorc.
Pani Bogusława jest autentycznie poruszona.
- Wiem, że urzędników przeważnie się gani, krytykuje, ja

także spotkałam się wielokrotnie z różnym podejściem, ale
w tym wypadku zostałam potraktowana z wyjątkową uwagą,
a co najważniejsze sprawa została załatwiona od początku do
końca. Dlatego chcę publicznie
podziękować Panu Krystianowi
właśnie za empatię, wrażliwość,
a do tego wysoką kulturę osobistą i prawdziwą kurtuazję.
Pani Bogusława zwróciła się
do ratusza o pomoc w sprawie
swojej znajomej. To 88-letnia
kobieta, która od lat mieszka
samotnie, pani Bogusława odwiedzała ją w ostatnim czasie
intensywniej, ponieważ starsza
pani podupadała na zdrowiu,

miała też depresje. Niedawno trafiła do szpitala,
z którego miała zostać
wypisana do domu, pod
opiekę dalszej rodziny.
- Poprosiłam ordynatora oddziału wewnętrznego, by zatrzymał pacjentkę w szpitalu ze
względu na fakt, że nie jest
w stanie samodzielnie funkcjonować. W międzyczasie zaczęłam starania o to, by umieścić
starszą panią w placówce, która
zapewni jej całodobową opiekę
- mówi pani Bogusława.
Pani Bogusława zwróciła się
o pomoc do Ośrodka Pomocy
Społecznej, a następnie bezpoś-

rednio do ratusza. W ramach wtorkowych przyjęć Burmistrza Miasta
spotkała się z Zastępcą
Krystianem Wołoszynem, który, we współpracy z OPS, podjął natychmiastowe działania.
Dzięki szczególnemu
zaangażowaniu Zastępcy Dyrektora OPS, Pana Roberta
Sysy, który dosłownie dokonał
cudu i błyskawicznie znalazł dla
starszej pani miejsce w domu
opieki, 88-latka została w trybie
przyspieszonym umieszczona
w domu opieki społecznej.
- Kontaktowałam się z nią
telefonicznie, czuje się tam do-

brze, bezpiecznie, ma wokół siebie ludzi, opiekę, nie jest sama mówi pani Bogusława. - Pan
Krystian Wołoszyn nie tylko
sprawę załatwił, ale także informował mnie telefonicznie o jej
przebiegu. Jestem mile zaskoczona tak uprzejmym i pełnym
zaangażowania podejściem, dlatego zdecydowałam, że podziękuję mu publicznie, na łamach
Gazety. Wiem już, że do tej osoby można się zgłosić z każdym
problemem.
- Cieszę się, że mogłem
pomóc, taka jest rola samorządowców, by rozwiązywać
problemy mieszkańców - mówi
Krystian Wołoszyn. - Tak na-

EKSTREMALNA DROGA DUCHOWA 2018 - RUSZAMY 16 marca

uchowość to słowo, które zaprasza do odkrywania naszego
D
świata wartości i przekonań.
Pozwala dotrzeć do prawdy o sobie, odkryć własną doskonałość.
Duchowość to taki sposób życia,
który pozwala człowiekowi mieć
pozytywną relację z samym sobą
i innymi, z życiem i z Bogiem, jeśli
się go wybrało lub poszukuje.

W TEN PIĄTEK!!! MASZ
MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA SIĘ
Z SAMYM SOBĄ I Z BOGIEM.
Dotychczas zarejestrowało się
prawie 50 osób. Prym wiodą kobiety.
Średnia wieku wysoka. Najmłodszy uczestnik ma 18 lat, najstarszy
73 lata!

Większość
zarejestrowanych
osób deklaruje potrzebę przeżycia
duchowego.
Jeżeli masz wątpliwości czy się
wybrać na EDK pamiętaj: kto chce
szuka sposobu, kto nie chce szuka
powodu.
Na EDK możecie wyruszyć również bez rejestracji, przed wymarszem zgłoście tylko swoje uczest-

Donos do kosza
P

rokuratura stwierdziła, że
burmistrz działał zgodnie
z prawem. Szkoda, że
mieszkańcy Kościuszki znów
dali się „podpuścić”.
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła postępowanie
wszczęte na skutek doniesienia
złożonego przez trzech mieszkańców ulicy Kościuszki, oraz
jednego radnego. W doniesieniu
do prokuratura osoby te zarzuciły burmistrzowi niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień poprzez - zdaniem zawiadamiających - nieprawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych, a wręcz
działanie na szkodę miasta.
Chodzi oczywiście o sprawę
zakładu Ergo-Plast (wcześniej
Plast-Met), o której pisaliśmy
już wielokrotnie. Kilkoro mieszkańców skarży się od lat na
uciążliwości związane z rodzajem prowadzonej przez firmę
działalności i domaga się od burmistrza w zasadzie jednego - by
doprowadził do zamknięcia lub
przeniesienia firmy, co oczywiście nie jest możliwe, bo burmistrz działa w ramach przepisów i swoich kompetencji.

Kiepski doradca
Niestety, mieszkańcom „doradza” w sprawie radny, który - znając
doskonale przepisy, jako doświadczony samorządowiec
- podpowiada takie rozwiązania, jak np. donos do prokuratury
- który okazał się całkowicie bezpodstawny. Zresztą, radny ten już
drugi raz sugeruje, że burmistrz działa na szkodę miasta.
Na miejscu pana radnego radzilibyśmy ważyć słowa, bo takie
zarzuty to zwyczajne pomówienie, które mogą skończyć się
w sądzie. Szkoda tylko mieszkańców, którzy dają się zwyczajnie
podpuszczać komuś, komu najwyraźniej zależy przede wszystkim
na zbijaniu własnego kapitału politycznego, a nie szukaniu
merytorycznych rozwiązań.
Prowadząca postępowanie
prokurator Beata PiekarskaKaleta nie potwierdziła ani jednego z licznych zarzutów, stawianych przez zawiadamiających.
Prokuratur w długim uzasadnieniu napisała m. in.:
„pisma orz wnioski mieszkańców kierowane w powyż-szych
sprawach do Burmistrza Miasta
Świebodzice były przez niego
rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
lub przekazywane według właściwości odpowiednim organom
państwowym władnym podej-

Sprawdzamy jedną z firm
Wydział Ochrony Środowiska wystąpił do jednej z firm,
która działa w pomieszczeniach należących do Ergo-Plastu
o przedstawienie stosownych dokumentów na prowadzenie
działalności. Z powziętych informacji wynika, że działają tam
podmioty, które nie figurują w rejestrze firm zarejestrowanych
w Świebodzicach. Czekamy na odpowiedź, a nasza gazeta
wystąpiła także z podobnym zapytaniem do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

mować przewidziane prawem
decyzje”.
I dalej: „okoliczność, że mieszkańcy nie zgadzają się z decyzjami Burmistrza Miasta Świebodzice i innych właściwych
organów nie może być powodem
do stwierdzenia, że zapadły one
z naruszeniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów”.
Zresztą, świadczy o tym bogaty materiał dowodowy, czyli
decyzje, pisma, itd., podejmowane przez magistrat, wydawane zgodnie z literą prawa i w ramach posiadanych kompetencji.
Inną rzeczą jest fakt, że w zasadzie każdą decyzję - wydaną czy
to przez burmistrza, czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, itd.
- mieszkańcy Kościuszki zaskarżali. Ich celem jest bowiem
jedno - wyeliminowanie zakładu, który działa na tym obszarze
od 2007 roku, wobec działalności którego żadne władne instytucje nie dopatrzyły się naruszania
przepisów.
I

nictwo osobom, które przed mszą
będą wydawały pakiety startowe.
Zaczynamy mszą św. o godz.
20:00 w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.
Warto się zjawić około pół godz.
wcześniej.
ZAPRASZAMY NA DROGĘ
PIĘKNEGO ŻYCIA
Lider - Rysiek Stochła

prawdę jednak wszystkie czynności wykonali tu pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej,
którzy rozumiejąc wyjątkowość
sytuacji także zdwoili wysiłki,
by znaleźć miejsce dla naszej
mieszkanki. A nie jest to łatwe,
oczekiwanie wynosi zazwyczaj
kilka miesięcy.
Sprawa ma więc bardzo
pozytywny finał, a my cieszymy
się, że starsza, schorowana
osoba znalazła wokół siebie tyle
życzliwych osób, którym nie był
obojętny jej los.
I

Młodzi, piękni, wysportowani!
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ucznicy, pływacy, piłkarki ręczne, karatecy,
a nawet dyskobole czy
akrobaci - i lista wciąż
się wydłuża. Z roku na rok więcej młodych sportowców dostaje nagrody i stypendia od Burmistrza Miasta. W tym roku
było to blisko 50 osób. - Ja mogę
się tylko cieszyć, że mamy tak
wspaniałych sportowców. Życzę Wam sukcesów i wytrwałości. Może doczekamy z tego
grona jakiegoś olimpijczyka?
- mówił z uśmiechem burmistrz

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

Bogdan Kożuchowicz na spotkaniu ze sportowcami.
Spotkanie odbyło się w środę, 14 marca, w ratuszu. Burmistrz wręczył 8 stypendiów
i nagrody za osiągnięcia sportowe.
- Jestem pełen podziwu i szacunku dla waszej pasji, wytrwałości, ciężkiej pracy, którą wkładacie w treningi - podkreślał
Bogdan Kożuchowicz. - Ale ta
praca owocuje wspaniałymi
wynikami i osiągnięciami, które
są dla nas prawdziwą dumą.
Jestem pod wrażeniem różno-

rodności dyscyplin, które reprezentujecie. Stypendia i nagrody
to takie nasze drobne podziękowanie za to, że swoją postawą
i wynikami promujcie Świebodzice.
Młodzi ludzie to utalentowani
pływacy z Klubu Sportowego
„Rekin” - odnoszący na każdych
zawodach spektakularne sukcesy; piłkarki ręczne z MKS
„Victoria” Świebodzice, łucznicy z UKS „Ameoli”- klubu,
który powstał zaledwie trzy lata
temu w Świebodzicach, a także

młodzi „fighterzy” aż z dwóch
klubów teakwondo: Ton-gil oraz
Taipan. Mamy także w gronie
utalentowanych sportowców
zawodnika, który rzuca dyskiem
oraz kulą, dziewczynkę trenującą akrobatykę sportową i zapalonych kolarzy.
Zawodnikom towarzyszyli
trenerzy: Marek Gąsior, Krzysztof Winiarczyk i Leszek Sołek.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy. Jesteście
ambasadorami Świebodzic!
Młodzi sportowcy odebrali nagrody I stypendia za swoje
osiągnięcia sportowe

NAGRODY I STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE W ROKU 2017 PRZYZNANE
PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
W ROKU 2018

Superdziewczyny, czyli piłkarki ręczne z MKS Victoria
Świebodzice

Utalentowani pływacy z KS Rekin
Młodzi wojownicy trenujący Teakwondo z klubu Ton-gil i Taipan

Amanda Wasung jedyna w mieście trenująca akrobatykę
sportową

Fantazja i recykling
czniowie klas IV Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3
U
w ramach zadania praktycznego

z przedmiotu technika wykonywali
modele eko pojazdów. Tworzywem, z którego powstały prace były
materiały do recyklingu. Prace
wykonane zostały pod kierunkiem
p. Andrzeja Oziembłowskiego.
Powstały fantastyczne pojazdy
z pojemników na jajka, kartonów,
kubków na napoje, itp. A wszystko
dzięki fantazji czwartoklasistów.
Brawo!

STYPENDIA
G Gabriel Kozłowski
G Adriana Kurdzielewicz
G Nikola Szczepanik
G Julia Furtyk
G Jakub Kanik
G Daniel Sołek
G Hanna Zawadzka
G Aleksandra Obajtek
NAGRODY
G Natalia Kotulska
G Agnieszka Gajdowska
G Maciej Stanowicz
G Amanda Wasung
G Adam Bydłowski
G Olaf Gniewek
G Amelia Kuszkiewicz
G Antonina Bydłowska
G Agata Barna
G Weronika Graczyk
G Martyna Godyla
G Kornelia Kamińska
G Wiktoria Janowska
G Martyna Wiej

G Małgorzata Pichurska
G Martyna Szepanik
G Dobrosława Borowiec
G Emilia Kaczmarczyk
G Oliwia Markowska
G Patrycja Barna
G Julia Chryplewicz
G Maria Kutyło
G Alicja Maziar
G Sebastian Słomiński
G Paweł Hyckowski
G Andrzej Damsz
G Stanisław Tokarski
G Maciej Jachym
G Martyna Borczyk
G Miłosz Knihnicki
G Kornelia Strzępek
G Filip Glejzer
G Kamila Świdnicka
G Angelika Kurowska
G Zuzanna Grylewicz
G Marta Proce
G Marcelina Glejzer
G Igor Orłowski

Patent na biznes
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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ak już coś robić, to na 100
albo nawet 200%. Z pełnym zaangażowaniem i pasją. To dewiza szefa firmy,
która rozsławia Świebodzice na
cały świat. Bo na matach łuczniczych wyprodukowanych przez
Ameoli trenują w Europie, Ameryce, a nawet Australii. Używają
ich profesjonalni zawodnicy
i kluby sportowe, a świebodzicki produkt rekomendowany jest
przez federacje łucznice nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
W czym tkwi sekret tych mat?
O produkcie, pomysłach na biznes i życie rozmawiamy z Mariuszem Anniukiem, założycielem i prezesem firmy Ameoli.
G Gazeta Świebodzicka:
Panie Mariuszu, od czego się
to wszystko zaczęło?
Mariusz Anniuk: - Firma
powstała w 2009 roku z myślą
o produkcji mat łuczniczych.
Dlaczego właśnie taki profil?
Na rynku była nisza w tej branży, zresztą jest ona nadal. Proszę

sobie wyobrazić, że nadal profesjonalni zawodnicy używają
mat z płyt pilśniowych - nawet
nasza kadra olimpijska na takich
trenuje. Są to maty ciężkie, nasiąkające np. wodą, mało komfortowe w użytkowaniu. Ponieważ lubię w życiu wyzwania,
postawiłem wszystko na jedną
kartę i postanowiłem zająć się
produkcją takich mat, które będą
lekkie, łatwe w użytkowaniu,
trwałe i wygodne.
G Miał pan jakiekolwiek
pojęcie o tego typu branży?
- Prawdę mówiąc żadne.
Więc zaczęło się to wszystko od
setek testów, dobierania składników by stworzyć jak najlepsze
tworzywo. To, co powstawało
w laboratorium chemicznym
trzeba było testować i szukać
ideału. Odbywało się to przy
współpracy z klubem łuczniczym OSŁ Strzelec w Legnicy,
u Pana Józefa Baściuka, byłego
olimpijczyka, miłośnika i znawcy tego sportu - który zresztą
gości teraz na każdych zawo-

społeczeństwo

dach organizowanych przez nas
w Świebodzicach. Wszystko
zostało przetestowane tysiącami
strzałów między innymi przez
dwukrotnego olimpijczyka - Jacka Procia. I tak, metodą wielu
żmudnych prób i błędów, udało
się stworzyć matę, która posiada bardzo dobre właściwości
i jest coraz chętniej wybierana
przez sportowców.
G Czyli - co w tej macie jest
takiego wyjątkowego?
- Największym atutem jest
wkład, który został tak zaprojektowany, aby mógł przyjąć tysiące uderzeń. Jego specjalna
struktura komórkowa powoduje
zasklepianie się materiału po
wyciągnięciu strzały, nie niszcząc jej i nie uszkadzając. Po
całkowitej eksploatacji wkładu
można go wymienić na nowy,
bez konieczności zakupu całej
maty. Dodatkowo konstrukcja
maty sprawia, że nie niszczy ona
strzał, jej niewielka waga i owalny kształt pozwala na transportowanie jej przez jedną osobę,
a specjalna budowa umożliwia
bezproblemową wymianę samego wkładu, bez kupowania nowej tarczy. Materiały zastosowane do jej budowy, pozwalają
na jej wyjątkowo długą żywotność, a także zabezpieczają ją
przed wilgocią i chłonięciem
wody. To prawdziwy „mercedes” wśród mat łuczniczych.
G Czy świebodzicki
wynalazek - bo chyba tak
możemy o tym mówić - został
opatentowany?
- Wniosek do Urzędu Patentowego został złożony w 2012
roku, to dość długa procedura,
ale w 2017 roku otrzymaliśmy

patent. Tak więc rzeczywiście,
mata jest świebodzickim wynalazkiem, jedynym w swoim rodzaju. Jesteśmy jedynym producentem na świecie. Nasze
produkty są wysoko oceniane,
co mnie bardzo cieszy, występowały nawet w telewizji - np.
w programie TVN Turbo „Automaniak” podczas testów zawieszenia auta, łucznik strzelał
z poruszającego się samochodu
do naszych mat. Świebodzickie
maty wystąpiły także w programie „Podróże z historią” emitowanym w TVP - nasz produkt
„zagrał” w 4 odcinku pod tytułem „U Tatarów”. Jestem z tego
bardzo dumny, bo to także promocja mojego miasta.
G Maty, które produkuje
firma Ameoli, funkcjonują
pod marką HMA. Są to
profesjonalne maty dla
zawodników, ale przecież
łucznictwo to sport tak
naprawdę dla każdego,
niewymagający specjalnego
przygotowania fizycznego.
Czy takie maty mogą sobie
kupić zwykli ludzie, chcący
np. postrzelać z dzieciakami
w ogrodzie?
- Na razie produkujemy maty
przeznaczone głównie dla sportowców, są to rzeczy dość drogie, ale widząc właśnie, jak szeroki i ciekawy jest to rynek,
zamierzamy wyprodukować maty ogólnodostępne, tańsze, na
które będzie mógł sobie pozwolić każdy.
G Od trzech lat w mieście
działa - coraz prężniej
- klub sportowy UKS Ameoli.
Zachęcacie dzieciaki do tego
sportu, ale także

- Można powiedzieć, że firma
odniosła sukces i świetnie się
rozwija, dlatego postanowiłem
oddać coś mojemu miastu.
W 2015 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy „Ameoli”,
mamy dużo dzieci, które trenują
łucznictwo, ale zapraszamy do
siebie także zawodników. Stąd
liczne, udane imprezy, które
transmitujemy on-line na cały
świat. Mamy w Świebodzicach
świetny obiekt, czyli halę sportową, który doskonale nadaje się
do zawodów łuczniczych. Zresztą, ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, bardzo sobie chwalą
organizację, warunki. Łucznictwo zrzesza prawdziwych pasjonatów, ludzi różnych zawodów,
to naprawdę wyjątkowa dyscyplina sportu i cieszę się, że mogą
ją promować, a przy okazji promować nasze piękne miasto.
G Czy coś ciekawego czeka
nas w najbliższym czasie
w kwestii promowania
łucznictwa?
- Zdecydowanie tak. Pod koniec kwietnia organizujemy I Puchar Polski na wolnych torach.

wać. Nie załatwimy żadnych
spraw w urzędzie czy na poczcie. W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości,
możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy
z dokonaniem zakupu ratalnego.
Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie. Wniosek o jego wydanie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta
na terytorium Polski - niezależnie od miejsca zameldowania. Możliwe jest również złożenie wniosku przez Internet.
Na platformie Obywatel
www.obywatel.gov.pl działa

centralna usługa, dzięki której
można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Aby skorzystać z tej usługi
niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala
potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego
znajduje się również na platformie Obywatel.
Aby elektronicznie złożyć
wniosek o wydanie dowodu
osobistego na platformie Obywatel należy odszukać w Katalogu „Dokumenty i dane osobowe” kartę usługi „Uzyskaj do-

wód osobisty”, a następnie ścieżkę „przez Internet”. Kolejnym
krokiem jest kliknięcie w przycisk „Złóż wniosek o dowód osobisty”. Należy wybrać powód
ubiegania się o dowód osobisty,
a następnie urząd, w którym

organizujecie coraz bardziej
prestiżowe zawody, w których
uczestniczy nawet 200
zawodników z całej Polski.
Skąd pomył na klub?
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To będą pierwsze zawody w plenerze, z udziałem zawodników
z całej Polski, dwudniowa impreza z wieloma atrakcjami,
zabawami łuczniczymi dla najmłodszych, konkursami rodzinnymi, itd. Szykujemy także niespodziankę, ale na razie nie chcę
jej zdradzać. Będzie to naprawdę duża impreza, nad którą patronat objął Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, który
zawsze nas wspiera swoją obecnością i życzliwością, a to także
jest bardzo ważne. Wkrótce
będziemy mogli przedstawić już
dokładny plan tego wydarzenia,
ale z pewnością będzie to bardzo
ciekawa propozycja poprzedzająca długi, majowy weekend.
Moim marzeniem jest jeszcze
uruchomienie treningów łuczniczych w świebodzickich szkołach, by zachęcać dzieciaki do
tego sportu. Zresztą, pomysłów
jest mnóstwo, bo łucznictwo to
jest coś, co sprawia mi autentyczną frajdę i napędza do dalszego działania.
G Dziękuję serdecznie
za rozmowę.

Przypominamy - sprawdź, czy masz
ważny dowód
W

ojewoda Dolnośląski
Paweł Hreniak apeluje do mieszkańców regionu o sprawdzenie ważności
dowodu osobistego. W ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres
ważności tego dokumentu tożsamości. Według danych przekazanych przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji na samym Dolnym Śląsku to ponad 65 tys. osób. Z kolei
w pierwszym kwartale 2018 r.
upływa termin ważności dowodów ponad 68 tys. Dolnoślązaków.

6 000 zł
- tyle będzie
kosztować
remont bramy
wjazdowej
na cmentarz
komunalny przy
ul. Wałbrzyskiej,
Chodzi o wjazd
od strony
ul. Browarowej.

Jest to związane z tzw. „górką
dowodową”, która miała miejsce w 2007 r. Utrata ważności
starych, książeczkowych dowodów osobistych (od 1 stycznia
2008 r.), spowodowała, że
znaczna liczba dowodów wydana została dopiero z końcem
2007 r. lub początkiem 2018 r.
Nieważny dowód osobisty
nie spełnia swoich funkcji, czyli
nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie
można się nim dłużej posługi-

Nowa jadłodojnia już niebawem

zekamy na rozstrzygnięcie
konkursu na przygotowyC
wanie i wydawanie gorących

posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach. Oferty można składać jeszcze do poniedziałku, 19 marca.
Dwudaniowe obiady będą
wydawane w nowej jadłodajni,
która znajduje się na piętrze
pawilonu handlowego na Osiedlu Sudeckim 10.
Zmiana lokalizacji miejskiej
jadłodajni spowodowana była
koniecznością pilnego remontu
budynku OPS, mieszczącego
się przy ul. J. Piłsudskiego 8.

Obiekt musieli opuścić także
pracownicy Ośrodka, a biura
jednostki mieszczą się teraz
częściowo na dworcu PKP,
częściowo przy ul. Świdnickiej
7.
Jadłodajnia jako pierwsza
została wyłączona z użytkowania, a osoby korzystające
z obiadów finansowanych
przez miasto otrzymały bony
żywnościowe, które realizują
w kilku barach na terenie
Świebodzic.
Po wyłonieniu nowego podmiotu posiłki będą wydawane
w pawilonie na Osiedlu Sudeckim.

Gmina przygotowała pomieszczenia i częściowo doposażyła obiekt. Najemca będzie
uiszczał opłaty za jego użytkowanie.
W zamówieniu wyszczególniono dokładnie, jakich posiłków oczekuje OPS dla podopiecznych: to obiad dwudaniowy, złożony z zupy i drugiego dania (raz w tygodniu powinna być ryba, raz danie bezmięsne). Szczegółowo przedstawiono gramaturę posiłków
i skład. Wykluczone są np. zupy z proszku czy gotowanie
zup na kościach. Ma być pełnowartościowe mięso, do tego ka-

sza, makaron, ryż, ziemniaki,
surówki i napoje.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

chce się odebrać gotowy dowód.
Wnioskując o dowód osobisty,
obywatel musi również dołączyć zdjęcie. Szczegółowe informacje znajdują się na podanej
stronie.
I

Ciekawa oferta dla seniorów
-rehabilitacja w domu
8

P
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olski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach
jest jedną z najdłużej
działających w mieście organizacji. Stowarzyszenie działa na
zasadzie dobrowolności, neutralności pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Celem jest
działalność na rzecz osób starszych, organizacja życia kulturalnego, czasu wolnego, zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym miasta i powiatu,
oraz poprawie zdrowia i warunków bytowych swoich członków.
Nasza organizacja, jako jedyna w Polsce, jest pomysłodawcą
programu - zadania publicznego, pod hasłem:

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

„Mobilna rehabilitacja w domu Seniora” .
Co to takiego? - Pytamy Przewodniczącego PZERiI, Aleksandra Jermakowa.
- Chodzi o czynną rehabilitację w domu członka zrzeszonego w o/Rejonowym Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach
- wyjaśnia Aleksander Jermakow. - Taką pomocą chcemy
objąć osoby po ciężkich chorobach, takich, jak: udary mózgu,
zawały serca, po przeszczepach
endoprotez kończyn, czy wszelkiego typu rehabilitacji po złamaniach kończyn górnych i dolnych, zwyrodnieniach kręgosłupa. Osoby te poddane będą
również / wg. potrzeb, wspomaganiu przez psychologa.

Rehabilitacją zajmie się wykwalifikowany fizjoterapeuta,
psychoterapeuta, posiadający
sprzęt mobilny i uprawnienia do
prowadzenia rehabilitacji w tym
zakresie, od zainteresowanych
rehabilitacją wymagane będą
konsultacje i wskazania lekarza
pierwszego kontaktu czy też
lekarza specjalisty.
Fizjoterapeuta będzie wykonywał rehabilitacje w domu
poszczególnych członków o/R
PZERiI w Świebodzicach, w następującym zakresie:
G kinezyterapii,
G masażu,
G elektroterapii - takich jak
prądy:
G TENS
G INTERDYN
G PRĄDY KOTZA

Ponadto rehabilitacje poszerzone będą poprzez ćwiczenia
ogólnousprawniające i inne wskazane przez lekarzy jw. oraz fizjoterapeutę/psychologa.
Fizjoterapeuta współpracować
będzie z Psychologiem, po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony
osób poddanych rehabilitacji.
- „Mobilna rehabilitacja
w domu Seniora” to projekt,
który ma na celu poprawę zdrowia tak psychicznego jak i fizycznego naszych podopiecznych - dodaje Aleksander Jermakow. - Uczestnicy rehabilitacji będą mieć zapewnioną intymność, niezależność, poczucie
bezpieczeństwa i wiarę, że w wieku senioralnym i z niepełnosprawnością, nie pozostają pozostawieni sami sobie.

Przyjdź, sprawdź ofertę, wybierz szkołę

PZERiI uzyskał środki z programu publicznego - Starostwa
Powiatu Świdnickiego.
Organizacja zaprasza do swojej siedziby przy ul. Żeromskie-

Flaga Świebodzic
wędruje po świecie

uż po raz szósty zapraszamy gorąco młodzież
do odwiedzenia VI Świebodzickich Targów
JPrzedsiębiorczości
i Planowania Kariery Zawo-

NASZ KONKURS

Odpowiedz na proste pytanie i wygraj wejściówkę na basen!
Drodzy Czytelnicy, mamy dziś prosty konkurs, w którym można
wygrać pięć pojedynczych biletów na godzinne wejście
do Wodnego Centrum Rekreacji.
Aby je otrzymać, należy odpowiedzieć na pytanie:
• Wymień przynajmniej dwie nowe atrakcje,
jakie pojawiły się w zmodernizowanym Wodnym
Centrum Rekreacji.
Czekamy na prawidłowe odpowiedzi pod nr telefonu 660 157 518
w piątek, 16 marca, w godz. 9:00-18:00.

ym razem zawędrowała
T
do naszych wschodnich
sąsiadów - a dokładnie na

Litwę, gdzie zabrał ją świebodziczanin i miłośnik fotografii Adrian Sitko. W ojczyźnie Mickiewicza odwiedził m.in. Jarmark Kaziukowy - posiadające 400 lat
tradycji targi wyrobów rzemieślniczych i artystycz-

nych czy Zamek w Trokach
- twierdzę wzniesioną jeszcze przez wielkiego księcia
litewskiego Witolda.
- Było bardzo zimno, - 18
stopni, a jarmark tętnił życiem - mówi Adrian. - Szkoda tylko, że Litwa wprowadziła walutę europejską, teraz jest tam naprawdę drogo.

FOT. ADRIAN SITKO

dowej, które odbędą się w dniu 22 marca
w Miejskim Domu Kultury, ul. Wolności 13,
godz. 10:00. To świetna okazja, by porównać oferty szkół wyższych i być może podjąć ważną
decyzję dotyczącą dalszego kształcenia i wyboru
zawodu.
Będzie w czym wybierać - udział w targach potwierdziły następujące uczelnie, szkoły oraz instytucje:
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Legnicy
5. Politechnika Wrocławska - Filia w Wałbrzychu
6. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
7. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
8. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Wałbrzychu
9. TEB Edukacja w Wałbrzychu
10. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach
11. Zespół Szkół im. S. Prosińskiego w Świebodzicach
12. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
13. Społeczna Akademia Nauk - Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
14. Świdnickie Centrum Edukacji
15. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
16. Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy
17. Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Wałbrzychu
18. Europejskie Służby Zatrudnienia EURES.
Organizatorem targów jest Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz oraz Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Świebodzicach.

go 13-15, Świebodzice, czynne
we wtorki i środy w godz. 9:0012:00.

SPRZEDAM/WYNAJMĘ
G Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na produkcję,
handel lub usługi (aktualnie warsztat samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2. Działka ogrodzona o pow. 900 m2 przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2 i wysokości

6 m, duży plac manewrowy, wszystkie media - na magazyn, produkcję, usługi, handel.

tel. 506 032 896

I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

Od marca niedziele
bez handlu
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marca weszła w życie ustawa wprowadzającą zakaz
1handlu
w niedziel.

Wyniki zbiórki w Świebodzicach:
Kosmiczna kwota, Kochani Świebodziczanie!
Łącznie:
97 754, 19 zł
zbiórka w mieście
93 943,19 zł
licytacje Allegro
3615,00 zł

T
A oto słowa Jurka Owsiaka, skierowane do wszystkich
mieszkańców Świebodzic, którzy wsparli 26. Finał, umieszczone
na podziękowaniach, które dotarły do naszego Sztabu.
„Kochani!
Z niezwykłą mocą i ogromną siłą naszego wspólnego bycia
- dziękuję Wam za Wasze granie z nami! Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już 26 raz! Zrobiliśmy to
z przytupem, w fantastycznej atmosferze, pełni optymizmu.
Znów przytuliliśmy wszystkich do serca, pokazaliśmy,
że pomaganie cieszy i niesie ze sobą ogrom wrażeń. (...)
Dziękujemy, że nasze papierowe serduszka ponieśliście po całym
ziemskim globie, a każdy, kto je nosił na sobie dzielił się z innymi
uśmiechem. Dzięki temu dzisiaj czują, że są razem i stanowią
ogromną siłę dobra.
Cała nasza Fundacja kłania się nisko za okazane wsparcie (...)
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i dobrobytu.
Kochamy Was i dziękujemy bardzo, bardzo!
Sie ma Jurek Owsiak & przyjaciele.”

a kwota zwala z nóg.
A najpiękniejsze jest to,
że my, świebodziczanie,
mamy w niej swoją
- całkiem niemałą - cegiełkę.
Tegoroczny efekt zbiórki w naszym mieście to wspaniała
kwota - ponad 97 tysiące złotych.
Ogólnopolski wynik 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tylko pokazuje,
że Polacy bez względu na
wszystko, bez względu na krytykę czy próbę dyskredytowania
samego Jurka Owsiaka, będą
wspierać jego akcję, bo to najlepszy ruch społeczny, jaki kiedykolwiek zrodził się w naszym
społeczeństwie. Pomagamy, bo
mamy odczucie, że pomagamy
sobie, komuś bliskiemu, dziecku, mamie, tacie - bo każdy
z nas może trafić do szpitala,
a tam - na 100% będzie sprzęt
zakupiony przez WOŚP. Sprzęt,
który setkom tysięcy a może
nawet milionom ludzi, uratował
zdrowie lub życie.
Nasz świebodzicki finał też
był wyjątkowy, rekordowy pod

względem kwoty, ale i super
zorganizowany, co zresztą mogli
zobaczyć mieszkańcy całej Polski w transmisjach na żywo na
antenie TVN. Świebodzice
znów pokazały, że są wyjątkowe!
To samo za każdym razem
powtarza Zofia Marek, od „nastu” lat szefująca świebodzickiemu sztabowi.
- Dziękuję mojemu całemu
Sztabowi, za serce, cierpliwość,
profesjonalizm, ogrom pozytywnej energii. Bez Was tak
wspaniałe przedsięwzięcie nie
udałoby się! Specjalne słowa
dziękuję, kieruję do naszych 100
wolontariuszy i osób towarzyszących! Jesteście, jedyną taką
młodzieżą pod słońcem! - Podkreśla Zofia Marek.
Poniżej list z podziękowaniami od Jurka Owsiaka a w ramce
lista Przyjaciół świebodzickiego
finału.
Już dziś zapraszamy ich
w imieniu Sztabu na podsumowania świebodzickiego 26.
Finału - 5 kwietnia 2018 roku do
SP 2 o godz. 17.00.

Patronat Honorowy Finału Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
G Urząd Miasta Świebodzice
G OSiR Świebodzice Spółka z o.o
G Komisariat Policji w Świebodzicach

vGrupa „ Beta Security” i Arkadiusz
Kaczmarek
G Straż Miejska w Świebodzicach
G Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach
G DZT Service i Jolanta Suława
G Aquapol Polska CPV
G Termet S.A
G SAJMON Szymon Chmieliński
G Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach
G Stowarzyszenie Senior=Aktywny
Obywatel
G Wypożyczalnia Golden Cars i Jakub
Wesołowski
G Jednostka Ratownicza Stacja Profilaktyki
i Pomocy Doraźnej w Świebodzicach
G Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach
i Bogumiła Korzeniowska
G Adam Cichuta „Światełko do Nieba''
G Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
G Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świebodzicach
G Ludowo-Estradowy Zespół Pieśni i Tańca
„Mokrzeszów”
G Klub Sportowy Rekin
G Miejski Klub Sportowy Victoria
G Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława
Broniewskiego
G Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza
Korczaka
G Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania
G Szkoła Podstawowa Integracyjna
G Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków

G Przedszkole nr 2 im. Jana Pawła II
G Przedszkole nr 3 „Niezapominajka”
G Niepubliczne Przedszkole Językowe

„Chatka Puchatka”

G Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Konopnickiej
G Zespół Szkół im. Stanisława
Prosińskiego
G Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach
G Poradnia Salmed Aleksandra
i Konrad Kawalcowie
G Klub Honorowych Dawców Krwi
Świebodzice
G Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Świebodzice
G Wyższa Szkoła Jazdy Świebodzice
Daniel Mielnik
G Wałbrzyskie Stowarzyszenie Sudety
offroad
G Towarzystwo Lotnicze Świebodzice
G Autogaz Strzegom i ekipa Złombolowa
G Klub Hokejowy Wataha 71
G Dariusz Stańczyk
G Kwiaciarnia Dalia Aleksandra
Sokołowska
G Klub Łucznictwa UKS „Ameoli”
Mariusz Anniuk
G Drużyna Braci
G Harcerze Szczep ZHP Imago
G Restauracja Galery
G Poradnia „Novum” Renata Kozar
G Salon Masażu Mateusz Tabiś
G Fitness Road Jakub Pawiłojć
G Salon Kosmetyczny „Sylwia” Renata
Różańska
G Sklep „Kleks” Alicja Bodys
G Sklep AGD Halina Lauk
G Kwiaciarnia Victoria Mieczysława
Balińska
G Sklep „ Cytrynka” Stanisław Łukasik
G Masarnia Ciernie Przemysław Ożga
G Cukiernia „Consumex” Eugeniusz Guzik
Stara Białka

G Mirosława Szymańska Piekarnia

na Światłach

G Jacek Szymański Piekarnia Rynek
G Piekarnia Wanda Ślęzak
G Piekarnia Marzena i Mirosława Kowalec
G Katarzyna Cabanek
G Barbara Morka
G Teresa Anniuk -Gulak
G Teresa Gorzkowska
G Danuta Wieczorek
G Wioletta Mroczkowska
G Jarosław Dąbrowski
G Towarzystwo Miłośników Świebodzic
G Firma Śnieżka S.A
G Trans-Metal Maria Łasak
G Katarzyna i Roman Woźniak SPID
G Szpital Mikulicz w Świebodzicach
G Damian Rajczyk
G Kamil Pluta
G Barbara Stern
G Barbara Bednarek
G Danuta Gidelska i rodziną
G Monika Falkiewicz
G Edward Hałdaś
G Urszula i Stanisław Marciniszyn
G Teresa Skowron
G Halina Serafin
G Małgorzata Chojda Ozga
G Łukasz Sokołowski
G Manufaktura MMS
G Robótki „ Karolka”
G Karolina Skibińska
G Joanna Róg Sklep Jubilerski
G Joanna Siwarska
G Biuro Serwis Agnieszka Bednarz

oraz wiele anonimowych osób, których
tu nie wymieniamy, albo dane których
umknęły naszej pamięci, a bez których n
ie udałoby się nam zrealizować
tak wspaniałego 26. Finału WOŚP
w Świebodzicach.
Wszystkim, absolutnie wszystkim z serca
za serce i po prostu bycie z nami po prostu
DZIĘKUJEMY!

cowników
zatrudnionych
w handlu wypoczynek i możliwość spędzenia wolnego czasu
z najbliższymi, dziećmi. Jednak eksperci przekonują, że
zakaz negatywnie odbije się na
rynku, a także na sprawach
związanych z zatrudnieniem
pracowników.
Pierwsza „niehandlowa”
niedziela za nami - 11 marca
zamknięte były duże centra
handlowe, ale z zlokalizowane
w nich restauracje, kawiarnie
czy kina normalnie działały.
Tak było m. in. w Galerii
Świdnickiej czy Galerii Victoria w Wałbrzychu.
I

NIEDZELE WOLNE OD HANDLU
MARZEC
11 marca,
18 marca
W Wielki Piątek (31
marca) sklepy będą
działały do godz. 14

KWIECIEŃ
1 kwietnia (Wielkanoc)
8 kwietnia
15 kwietnia
22 kwietnia

MAJ

Lista Przyjaciół i Darczyńców
26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Świebodzicach

Na razie dotyczy to dwóch
niedzieli w miesiącu, w 2019
roku już trzech - będzie można
handlować tylko w jedną niedzielę w miesiącu. A od 2020
obowiązywać będzie całkowity zakaz niedzielnego handlu.
Ustawa przewiduje szereg
wyjątków. Niedzielna sprzedaż nadal dozwolona jest - poza cukierniami, piekarniami
czy kwiaciarniami - także
m.in. na stacjach benzynowych, w hotelach i restauracjach, w autobusach, na dworcach, w kioskach z prasą, na
pocztach, w hurtowniach rolno-spożywczych, w skupach
zbóż, owoców czy mleka.
Za złamanie zakazu ustawa
przewiduje grzywnę - od tysiąca do nawet 100 tysięcy
złotych. Jeśli ktoś będzie łamał
zakazu uporczywie, może trafić do więzienia.
Zamysłem ustawy było „oddać niedziele rodzinom”, czyli
by umożliwić milinom pra-

13 maja
20 maja (Zielone
Świątki)

CZERWIEC
10 czerwca
17 czerwca

LIPIEC
8 lipca
15 lipca
22 lipca

SIERPIEŃ
12 sierpnia
19 sierpnia

WRZESIEŃ
9 września
16 września
23 września

PAŹDZIERNIK
14 października
21 października

LISTOPAD
11 listopada (Święto
Niepodległości)
18 listopada

GRUDZIEŃ
9 grudnia
W grudniu nie zrobimy
zakupów 25 grudnia
(wtorek) - Boże
Narodzenie
oraz 26 grudnia (środa)
- w drugi dzień Bożego
Narodzenia.

Msza za ofiary

Źródło: money.pl

kwietniowej katastrofy
8 kwietnia 2018 roku minie pierwsza rocznica największej
tragedii, jaka wydarzyła się we współczesnej historii
naszego miasta. 8 kwietnia 2017 tuż przed godz. 9:00
runęła kamienica przy ul. Krasickiego 28. Dwupiętrowy
budynek prawie zniknął z powierzchni ziemi, grzebiąc pod
gruzami aż 6 osób, w tym dwoje dzieci.
W imieniu burmistrza Bogdana Kożuchowicza zapraszamy
wszystkich mieszkańców naszego miasta na mszę świętą
w rocznicę tego smutnego wydarzenia.

Odprawiona zostanie 8 kwietnia o godz. 10:30
w kościele pw. Św. Piotra i Pawła.
Ulica Krasickiego poddawana jest rewitalizacji, prace już się
rozpoczęły. Składają się z kilku etapów, a jeden z nich dotyczy
obszaru po zawalonej kamienicy. Powstanie tu zielony skwer,
a na pamiątkę smutnego zdarzenia wmurowana zostanie tablica,
upamiętniająca ofiary katastrofy.

Zajączki, baranki
i kurczaczki rządzą!
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kultura

Osoby nagrodzone

Osoby wyróżnione

1. Lena Rum
Publiczne Przedszkole nr 2
2. Ewa Stawiak z Mamą
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

R

3. Szymon Boniecki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
4. Mikołaj Momot
Publiczna Szkoła Podstawowa
Integracyjna

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI

ozstrzygnięty został doroczny konkurs Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza na najładniejszą
kartkę wielkanocną. Napłynęły
setki pięknych projektów, przysparzając konkursowemu jury
mnóstwo, jakże przyjemnej, pracy.
Bo z przyjemnością patrzyło
się na kolorowe kartki, przygotowane w głównej mierze przez
najmłodszych mieszkańców
Świebodzic, na których uśmiechają się radośnie wielkanocne
zajączki, baranki, kurczaczki
- czyli wszystkie te symbole,
które kojarzymy ze Świętami
Wielkiej Nocy.
Jury pod przewodnictwem
burmistrza Bogdana Kożuchowicza, w składzie: Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Sekretarz Miasta Anna Żygadło, radny Sławomir Łukawski, dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Agnieszka Gielata
oraz Ilona Szczygielska Kierownik Wydziału Promocji UM,
wybrało 8 zwycięskich projektów oraz wyróżniło 60 autorów.

Nagrodzone kartki zostaną
wydrukowane i wysłane do zaprzyjaźnionych instytucji i samorządów.
Dziękujemy za piękne prace,
a laureatów i wyróżnionych zapraszamy 21 marca o godz.
16:30 do Miejskiego Domu
Kultury na uroczyste wręczenie
dyplomów i nagród.
I

5. Natalia Świderska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
6. Monika Wasiuk
Środowiskowy Dom
Samopomocy

7. Anna Wójcik
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

8. Michalina Drzał
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Projekcje w Kinie Wolność
C

hoć pogoda w czwartek
1 marca zachęcała raczej
do pozostania w domu,
znaleźli się śmiałkowie, którym
nie straszny był mróz i odwiedzili bibliotekę, aby obejrzeć
pierwszy film, w cyklu PROJEKCJE W KINIE WOLNOŚĆ. Cykl ten wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, jakie odbywają się
przez cały roku 2018, zarówno
w Świebodzicach, jak i w całym
kraju. W każdy pierwszy czwartek miesiąca proponujemy Państwu film o tematyce patriotycznej, związanej z polską historią,
prezentujący zarówno wydarzenia pełne chwały, jak i dramatyczne, oczywiste i jednoznacz-

ne, jak i prowokujące do dyskusji.
Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęcony upamiętnieniu żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Na
motywach historii ostatniego
żołnierza antykomunistycznej
partyzantki Józefa Franczaka
powstał film „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego, który
otwierał cykl poświęcony obchodom niepodległej Polski.
Na kolejny film Biblioteka
zaprasza 5 kwietnia 2018 roku.
W związku z 75 rocznicą powstania w gettcie warszawskim
będzie to film Dzieci Ireny Sendlerowej reż. John Harrison
(2009). Warto przypomnieć, że
Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Emisja
filmu o godzinie 17.00.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Najbliższe wydarzenia
w ramach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w nasyzm mieście:
Marzec

I Konkurs na hasło promujące 100. rocznicę Odzyskania

przez Polskę Niepodległości
Organizator konkursu: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, Wydział Promocji
G 1 marca - ogłoszenie konkursu
G 5 kwietnia - zakończenie konkursu
G 24 kwietnia - wręczenie nagród w konkursie
I Konkurs plastyczny pn. „Biało-Czerwone Moje Barwy

Narodowe”
Organizator konkursu: Gazeta Świebodzicka
G 30 marca - ogłoszenie konkursu
G 20 kwietnia - zakończenie konkursu
G marzec-listopad
I Projekcja 11 filmów patriotycznych w Miejskiej Bibliotece

Publicznej
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Kwiecień

G 8 kwietnia
I Koncert Inauguracyjny - Obchody 100. rocznicy Odzyskania

przez Polskę Niepodległości Organizator: Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Miejski Dom Kultury,
Wydział Promocji

Publiczne Przedszkole nr 2
G Karol Freitag
G Adam Onyśko
G Bartosz Szydłowski
G Krzysztof Kieliszek
Publiczne Przedszkole nr 3
G Zuzanna Smyk
G Bartek Smyk
G Fabian Łebkowski
G Zuzanna Gil
Przedszkole Niepubliczne
Koniczynka
G Amelia Kowalczyk
Przedszkole Niepubliczne
Koniczynka I
G Maja Wolska
G Oliwia Brandys
G Konrad Chromow
Przedszkole Niepubliczne
Kraina Marzeń
G Maria Rajca
G Amelia Seńczuk
Przedszkole Niepubliczne
CHATKA PUCHATKA
G Klaudia Dybała
G Nadia Gałusińska
G Michał Pasieczny
G Dorian Rożek
Publiczna Szkoła
Podstawowa Integracyjna
G Michał Mielczarek
G Kasia Dominik
G Iza Frąckiewicz
G Monika Sałata
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2
G Maja Banaś
G Jula Meges
G Wiktoria Kokoszka
G Adam Przybysz
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3
G Andrzej Wutte
G Kamil Fuks

G Szymon Gruchała
G Patrycja Ostrowska

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4
G Hania Janiszewska
G Julita Kordula
G Dominik Kowalczyk
G Zuzanna Grzeleńska
Publiczne Gimnazjum nr 1
G Natalia Szuchnik
G Krzysztof Ostrowski
G Agnieszka Głód
G Patrycja Kilińska
Społeczne Gimnazjum
Akademickie
G Brygida Prochera
G Bartosz Brzoza
G Natalia Smędra
G Ksawery Kuczyński
Zespół Szkół Specjalnych
G Gabryś Grzelka
G Adrian Hasik
G Wojciech Łój
G Damian Dybaś
Liceum Ogólnokształcące
G Julia Furtyk
G Mikołaj Matuszak
Dom Pomocy Społecznej
G Dawid Wyraźny
G Mateusz Krzysiak
G Patryk Fryzeł
G Michał Sworzyński
Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada”
G Alicja Łukaszów
G Amanda Olejkiewicz
G Kamil Nowacki
G Nicole Kaczmarek
Środowiskowy Dom
Samopomocy
G Mariusz Kędzierski
G Andrzej Wantuch
G Katarzyna Błachewicz
G Jarosław Frontczak

W Świebodzicach spotyka ich zawsze

wielka serdeczność
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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już Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych, organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach,
zgromadził uczestników z kilkunastu szkół specjalnych m. in.
Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Nowej Rudy, Świdnicy i oczywiście Świebodzic. Recytatorskie
zmagania od kilku lat objęte są
Honorowym Patronatem Małżonki Burmistrza Miasta Pani
Teresy Kożuchowicz.
Hasłem przewodnim tej edycji był cytat: „Górnik świdrem
węgiel kopie...”. I do tego tematu nie tylko dobrze przygotowali się uczestnicy, wybierając
wiersze o tematyce związanej
z górnictwem, ale także prowadzący i jury - przewodnicząca komisji oceniającej, pani
Teresa Kożuchowicz, wystąpiła
w galowym mundurze górniczym i obowiązkowym czako.
Podobnie burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, dlatego wejście

społeczeństwo

na salę tej pary zostało przyjęte
gorącymi owacjami.
Zaproszonych gości przywitała dyrektor ZSS Ewa Jańczak, a konkurs jak zawsze na
wesoło poprowadziła wicedyrektor Małgorzata Nosal.
Pełne emocji i przejęcia występy dzieci i młodzieży podziwiali m. in. radni powiatowi
Violetta Chorąży i Piotr Zalewski, radne miejskie Zofia
Marek i Teresa Małecka, Katarzyna Sosnowicz Dyrektor
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Świdnicy, siostra
Jowita Styś Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach i wielu innych, znamienitych gości.
Uczniowie oceniani byli w kilku kategoriach, wszyscy otrzymali upominki przygotowane
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, a zwycięzcy w swoich kategoriach prezenty ufundowane przez darczyńców i sponsorów wydarzenia. Nagrody specjalne przyznała także przewodnicząca jury
oraz radni.
Całość odbyła się w gościnnych progach Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach.
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Wyniki

Pamiątkowe zdjęcie uczestników

Kategoria I
I m. Adam Klupsz - Wałbrzych
II m. Natalia Ziółkowska - Ząbkowice Śl.
III m. Maciej Witka - Strzegom
Kategoria II
I m. Eryk Lewandowski - Wałbrzych
II m. Paweł Bryczka - Ząbkowice Śl.
III m. Cyntia Rozwałka - Świdnica
Kategoria III
I m. Mateusz Kurowski - Ząbkowice Śl.
II m. Sandra Migas - Dzierżoniów
III m. Czesław Kuczyński - Strzegom
Kategoria IV
I m. Leokadia Pośpiech - Dzierżoniów
II m. Katarzyna Michalec - Wałbrzych
III m. Wiktoria Kula - Ząbkowice Śl.
Kategoria V
I m. Adrian Hasik - Świebodzice
II m. Jakub Nuckowski - Dzierżoniów
III m. Nikola Tworkiewicz - Wałbrzych
III m. Norbert Pawłowski - Świebodzice
Kategoria VI
I m. Joanna Mielniczuk - Strzegom
Kategoria VIII
I m. Kinga Nogacka - Świdnica
II m. Sylwester Olszewski - Świebodzice
III m. Tomasz Zawadzki - Świebodzice
Nagrody specjalne ufundowane przez Panią Teresę Kożuchowicz
otrzymali:
Jakub Nuckowski - Dzierżoniów
Eryk Lewandowski - Wałbrzych
Kazimierz Kierbeć - Świebodzice

Jako że górnicy „patronowali”
konkursowi, to i kostiumy były
jak należy

Wyjątkowy konkurs
Nagrody ufundowane przez Panią Violettę Chorąży - Radną Rady
Powiatu Świdnickiego otrzymali:
Adrian Hasik i Norbert Pawłowski ze Świebodzic

Coroczny konkurs jest wielkim wydarzeniem dla społeczności
Zespołu Szkół Specjalnych, a zwłaszcza dla uczestników,
którzy przeżywają ogromne emocje związane z występem.
Dzieci i niepełnosprawna młodzież przyjeżdżają do nas z całego
Regionu Wałbrzyskiego. W tym dniu mogą się poczuć wyjątkowo,
na nich skupiona jest cała uwaga, a ich ułomności i choroby
znikają w obliczu występu, pełnego zaangażowania i z wkładem
stuprocentowego „serducha”. Brawa, serdeczne słowa, nagrody,
dyplomy - mają dla nich naprawdę wielkie znaczenie,
co ze wzruszeniem widzieliśmy na własne oczy.
To wspaniali ludzie, którzy chcą czuć się częścią naszego
społeczeństwa, należy im się wielkie uznanie, a jeszcze większe
dla tych, którzy zajmują się nimi, uczą, wychowują, pokazują
świat. Serdeczne podziękowania dla wszystkich pedagogów
ZSS a także tych nauczycieli, którzy przygotowali swoich
podopiecznych.
Ranga konkursu jest duża - ma zasięg regionalny. Co roku
w rozpoczęciu wydarzenia bierze udział burmistrz naszego miasta
Bogdan Kożuchowicz - wielki przyjaciel szkoły, a także miejscy
radni. Cieszy fakt, że powiat- bo organem prowadzącym Zespół
Szkół Specjalnych jest właśnie powiat świdnicki - reprezentowali
przynajmniej radni powiatowi, zaprzyjaźnieni ze szkołą.
Niestety, władze powiatu, ze starostą na czele
- świebodziczaninem przecież - nie zaszczycili niepełnosprawnych
artystów choć chwilą obecności.

Nagrody ufundowane przez Pana Piotra Zalewskiego - Radnego
Rady Powiatu Świdnickiego otrzymali:
Mateusz Kurowski - Ząbkowice Śl. i Leokadia Pośpiech
- Dzierżoniów Patryk Fryzeł - Świebodzice
Nagrody ufundowane przez Panią Teresę Małecką - Radną Rady
Miejskiej w Świebodzicach otrzymali:
Jakub Zyga i Natalia Mazurczak ze Świebodzic
Darczyńcy i przyjaciele wspierający organizację konkursu:

G Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
G Pani Teresa Kożuchowicz
G Piekarnia Ślęzak - Państwo Ślęzak
G Radna Powiatu Świdnickiego - Violetta Chorąży
G Radny Powiatu Świdnickiego - Piotr Zalewski
G Radna Miasta Świebodzic - Teresa Malecka
G Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Agnieszka Gielata
G Sklep Mięsny - Anna Łukawska
G Sklep Delikatesy - Dorota Zając
G Almar Sport - Dionizy i Kacper Niemczyk
G Nauczyciele i Stowarzyszenie „Wypożyczalnia - Centrum”

w Świebodzicach

Poznajemy Mistrza Leonarda
a przełomie lutego i marca
2018 r. do Biblioteki DzieN
cięcej zaproszeni zostali ucznio-

wie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Z dużą uwagą
wysłuchali informacji o tym
wspaniałym malarzu i wynalazcy, które zaczerpnięte zostały
z książek znajdujących się w naszej Bibliotece. Zapoznali się
z jego dziełami oraz ciekawostkami z życia i twórczości.
LEONARDO DA VINCI
(1452-1519) - prawdziwy człowiek renesansu, uniwersalny
i wszechstronny, był nie tylko
malarzem, ale również wybitnym rzeźbiarzem, architektem,
wynalazcą, znawcą ludzkiej
anatomii, wielbicielem muzyki
i filozofii. Jego MONA LISA
jest najbardziej znanym obrazem na świecie. Równie piękna
jest GINEVRA DE BENCI

i DAMA Z GRONOSTAJEM,
którą możemy podziwiać w Krakowie. Zachwycają pełne miłości i piękna MADONNY Z DZIECIĄTKIEM. Mistrzowsko wykonany fresk OSATATNIAWIECZERZA od wieków urzeka
i wzrusza.
Leonardo da Vinci swoimi
pomysłami wyprzedził o kilkaset lat epokę, w której żył.
Świadczą o tym jego notatki,
które prowadził przez prawie 30
lat. Do naszych czasów zachowało się około 6 tysięcy kartek,
które są bezcennym skarbem.
Można w nich znaleźć rozważania o malarstwie i muzyce,
a także: rysunki śrub, zawiasów,
kół zębatych, a nawet łańcuch
do roweru, jaki stosujemy obecnie. Leonardo narysował strój
nurka i koło ratunkowe. Marzył
o lataniu, skonstruował maszynę

podobną do helikoptera i spadochron. Na podstawie jego perfekcyjnych rysunków studenci
medycyny mogą się uczyć anatomii człowieka.
Na zakończenie spotkania
Leonardo da Vinci „ZAPROSIŁ” wszystkich do swojej pra-

cowni, gdzie każdy mógł pomalować MONĘ LISĘ, DAMĘ
Z GRONOSTAJEM i GINEVRĘ DE BENCI według własnego uznania. Powstały bardzo
pomysłowe prace. Renesansowe
damy poszły z duchem czasu
i zaopatrzyły się w komórki,

samochody i nowoczesne kosmetyki. Ich piękne dłonie ozdobiły pomalowane paznokcie,
a na szyi pojawił się delikatny
tatuaż. Każda dama miała inny
kolor sukni i włosów: były brunetki, szatynki, rude. Była nawet
jedna blondynka. Wszystkie

wyglądały pięknie. Mistrz Leonardo byłby szczęśliwy, że jest
źródłem niekończących się inspiracji. Nikogo to zapewne nie
zdziwi, przecież był GENIUSZEM.
Alicja Głąb

Takich prezentów chcemy jak najwięcej
piątek, 16 III 2018

G

dzie się podziały tamte prywatki”, „Zielone
wzgórza nad Soliną”,
„Co za nami”, „M jak
miłość” te i wiele innych swoich
przebojów wykonał w Świebodzicach legendarny Wojciech
Gąssowski. Artysta zaśpiewał
dla pań z okazji Dnia Kobiet. Na
muzyczne świętowanie zaprosił
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
odbyło się w dniu ich święta
- czyli 8 marca - o godz. 16:00
i rozpoczęło się pokazem konsul-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Dzień Kobiet

tantki kosmetycznej Mary Kay.
Pani Dorota Derkowska w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o pięciu krokach do
tego, by czuć się zadbaną i atrakcyjną w każdym wieku. Tryskająca dowcipem i prawdziwą pasją
do swojego zawodu pani Dorota
- nota bene mama czwórki dzieci!
- pokazała szybką metamorfozę
na przykładzie wybranej z publiczności pani. Pani Janina była
bardzo zadowolona z makijażu.
Podczas niespełna godzinnego
pokazu było dużo o kobiecości,
dbaniu o siebie - nie tylko w sen-

Wojciech
Gąsowski - klasa
sama w sobie

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sie zewnętrznym, w miłej atmosferze i kobiecych klimatach.
A po pokazie każda z pań mogła
indywidualnie poradzić się kosmetyczki i wykonać błyskawiczny zabieg na dłonie.
Tuż przed godz. 17:00 na sali
pojawił się burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, by złożyć wszystkim paniom życzenia i wyrazy
szacunku.
- Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia w tym wyjątkowym dniu. Pamiętajcie, Drogie
Panie, że dla nas jesteście wyją-

tkowe przez cały rok - podkreślał
burmistrz.
Każda z pań otrzymała od burmistrza piękną różę bądź tulipana, kwiaty wręczali także radni:
Jarosław Dąbrowski i Sławomir Łukawski.
A później sceną zawładnął na
godzinę Wojciech Gąssowski.
Artysta wciąż w znakomitej formie, zaprezentował przed świebodzicką publicznością takie
szlagiery, jak „Zielone wzgórza
nad Soliną”, czy obowiązkowe,
bisowane „Gdzie się podziały
tamte prywatki”. Było też trochę

amerykańskich standardów i utwory nieco bardziej współczesne,
np. „Co za nami”.
Wojciech Gąssowski - mimo
swoich 74 lat - zaskoczył doskonałą formą, młodzieńczym wigorem, dowcipem i energią. Nawiązał błyskawiczny kontakt
z publicznością, a jedną z piosenek wykonał wspólnie z paniami, siadając w jednym z ostatnich rzędów.
- To był niezapomniany wieczór, przypomniałam sobie
swoją młodość - mówiła wzruszona jedna z uczestniczek.

Dziękujemy za tak liczny
udział w spotkaniu (ok. 250
osób) i gorąco zapraszamy na
kolejne wydarzenia do Miejskiego Domu Kultury.

Sala MDK zapełniła się do ostatniego miejsca - nawet stojącego

Dzień Kobiet
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Świątecznie także w bibliotece
Miło, serdecznie, przyjaźnie i sympatycznie przebiegło spotkanie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 8 marca 2018 roku z okazji
DNIA KOBIET. Gościem honorowym była Radna Rady Miejskiej
w Świebodzicach Pani Teresa Małecka, inicjatorka działalności
kulturalnej dla seniorów w naszym mieście. Witając zebrane panie,
dyr. Biblioteki podkreśliła znaczący udział seniorów w życiu
publicznym, jak również zinstytucjonalizowanie tej aktywności
w różnego rodzaju stowarzyszeniach, korzystanie z finansowania
ze środków samorządowych oraz projektów zewnętrznych.
Z dużym zadowoleniem przyjęto informację o rozpoczynającej się
wkrótce budowie Klubu Seniora, który będzie miał siedzibę
w pawilonie handlowym zlokalizowanym w samym centrum
Osiedla Sudeckiego.
Nie zabrakło tematów do rozmów podczas uroczystości,
którą rozpoczęła okolicznościowa i skłaniająca do wspomnień
piosenka Edwarda Hulewicza „Za zdrowie Pań” i wprowadziła gości
w pogodny nastrój. Temat kobiety w literaturze rozpoczęło
przypomnienie fragmentów ballady Adama Mickiewicza „Lilije”,
a następnie Panie podzieliły się wierszami zarówno własnymi ,
jak i czołowych polskich poetów. Książki poświęcone kobietom :
„Muzy Młodej Polski” Moniki Śliwińskiej, „Seks bomby PRL-U”
Krzysztofa Tomasika ,”Niezwykłe Kobiety Drugiej Rzeczypospolitej”
były recenzowane i polecane sobie wzajemnie.
Elementy humoru wprowadził wybór przysłów i powiedzeń
o kobietach, które były również bohaterkami całej serii dowcipów
rozbawiających uczestniczki spotkania. Pojawiły się także
zagadnienia aktualne i wspomnieniowe, chwilami wywołujące
ożywioną dyskusję, dzięki której spotkanie zostało pogłębione
o wymianę myśli i refleksji. Miłą niespodziankę sprawiła jedna z pań,
przynosząc pyszne domowe ciasto.

Jak Dzień Kobiet - to oczywiście kwiaty, m. in. od radnego Jarka
Dąbrowskiego
Pani Jasia była zadowolona ze swojej metamorfozy

Kwiaty wręczał
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

- WIĘCEJ SPOTKAŃ
Z TAK WSPANIAŁYMI
ARTYSTAMI - PROSIŁY
PO KONCERCIE
ZACHWYCONE
ŚWIEBODZICZANKI

Kwiaty także od radnego Sławka Łukawskiego

PANIE SPĘDZIŁY W MDK
DWIE FANTASTYCZNE
GODZINY
FOT. MBP
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Sejm ustanowił

Te panie poprosiły o pamiątkowe zdjęcie

Panie mogą tak naprawdę świętować przez cały rok. Sejm ustanowił
bowiem rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W 2018 roku mija setną
rocznica przyznania w Polsce kobietom praw wyborczych.
W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze na mocy dekretu
Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego,
z 28 listopada 1918 r. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego
26 stycznia 1919 r. posłankami zostały: startująca w Lublinie
Irena Kosmowska z PSL Wyzwolenie, do parlamentu weszły:
reprezentująca endecję Gabriela Balicka, socjaldemokratka
Zofia Moraczewska, działaczka ludowa, założycielka szkół
wiejskich, Jadwiga Dziubińska oraz działaczka ruchu
spółdzielczego Maria Moczydłowska z Narodowego Zjednoczenia
Ludowego.
Później, w wyborach uzupełniających do Sejmu Ustawodawczego,
wybrane zostały jeszcze: nauczycielka startująca z listy Narodowej
Partii Robotniczej Anna Piasecka, Franciszka Wilczkowiakowa,
także z Narodowej Partii Robotniczej oraz Zofia Sokolnicka
działaczka oświatowa z Narodowej Demokracji.

Cześć i pamięć należy
się tym bohaterom
1
14
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marca, w Narodowym
Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z radnymi: Zofią
Marek i Sławomirem Łukawskim, złożyli kwiaty i zapalili
znicze na grobie ŚP. Podpułkownika Władysława Supronia ps. „Mucha”, żołnierza niezłomnego, członka polskiego,
wojennego podziemia, żołnierza
Armii Krajowej. Pan Władysław spoczywa na cmentarzu
komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej.
- W tym szczególnym dniu
pragniemy podkreślić, że my,
mieszkańcy Świebodzic, pamiętamy o wyjątkowym człowieku,
jakim był Pan Władysław. Z dumą wspominamy jego heroiczny

życiorys i to, że mimo tragicznych przeżyć był wspaniałym,
pogodnym, pełnym życzliwości
i wielkiej mądrości życiowej
człowiekiem - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Pan Władysław Suproń był
niezwykłą postacią, odznaczony
został Krzyżem Komandorskim
Odrodzenia Polski. Za służbę
w AK został skazany na wielokrotną karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na 10 lat
ciężkiego więzienia. Był torturowany, głodzony, poniżany.
W czasie swojego życia zawodowego wielokrotnie szykanowany za swoją przeszłość, m. in.
zwolnieniami z pracy.
Dopiero w 1992 roku doszło
do pełnej rehabilitacji pana
Władysława. Przywrócono mu

wszystkie odebrane wcześniej
uprawnienia oraz stopień wojskowy.
Zmarł w 2012 roku w wieku
95 lat. Był człowiekiem z wielką
charyzmą, który przeżył naj-

większe okropności wojny, a jednocześnie ciepłym, dobrym, kochającym mężem, ojcem, dziadkiem.
Cześć Jego Pamięci.
I

Oto fragment wspomnień Pana Władysława, które publikowaliśmy w 2008 roku na łamach Gazety
Świebodzickiej.
(..) 3 czerwca 1946 roku został
aresztowany. Śledztwo było brutalne:
bicie, tortury. 30 listopada 1946 roku
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku
skazał Władysława Supronia
na wielokrotną karę śmierci.
Pierwsze 6,5 rok pan Władysław spędził
w więzieniu w Rawiczu. Było bardzo ciężko.
- Bili nas w podeszwy takim metalowym
wyciorem do czyszczenia karabinów
- wspomina. - Ból był taki, że człowiek tracił
wzrok. Do celi wracałem na czworakach
i przez wiele dni nie mogłem chodzić.
Więźniów wyniszczano na różne sposoby.
Chociażby dietą. To, co dostawali

do jedzenia, trudno nazwać pożywieniem.
- Rano była kawa - oczywiście tylko
z nazwy, smakowała raczej jak pomyje
- mówi podpułkownik w stanie spoczynku.
- Do tego 40 dkg czarnego chleba. I koniec.
Obiad składał się z pół litra zupy z buraków
pastewnych, w której więcej było robaków
niż czegoś do jedzenia. Czasami trafił się
ziemniak. Czasami była też kilkuletnia,
zepsuta kapusta. Wszyscy mieliśmy
od tego krwawą biegunkę.
Więźniowie spali na gołym betonie.
Mieli tylko do dyspozycji poniemieckie,
puste w środku sienniki. Rano, gdy ludzie
się budzili, na betonie była mokra plama

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Władysława Froga
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jerzego Górnickiego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Kamila, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Wiesławy Dębowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka z Rodziną
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Sabinę Białecką-Hadrysiak
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki, Przyjaciele,
Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Andrzeja Jakubów,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Córki, Zięciowie, Wnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Mariana Łukasika
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuczki, Siostra i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Leokadię Kodzis
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

od ciepła ich ciała.
Mordercza dieta, bicie, zamykanie w celach
wielkości toalety - pan Władysław 2 lata
przesiedział , „jedynce”, która miała 1,5
metra szerokości; zamykanie w karcerze,
w którym na skazańców rzucały się
wygłodniałe szczury - to wszystko
spowodowało, że pan Władysław ciężko
zachorował.
- Już się żegnałem z tym światem
- wspomina. - Było ze mną bardzo źle.
Ale ciągle się modliłem, wiara była dla mnie
jedynym pokrzepieniem. Dzięki niej chyba
przeżyłem to wszystko...(...)

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marzeny Miśty,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Przyjaciele i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stefanii Hołowatej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Rozalię Dąbrowską
- Siostra i Brat z Rodzinami
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Tomasza Wiśniowskiego
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Matka, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jana Adamczyka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Mikołaja Saję
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Justyny Małoty
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Marzeny Jarosińskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Żona, Wnuk, Rodzice, Siostra i Rodzina

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
naszej wieloletniej Pracownicy, Koleżanki

Ś.P. Marzeny Jarosińskiej,

która większość swojego życia zawodowego
związała z Miejskim Zarządem Nieruchomości.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Mężowi, Dzieciom i Rodzinie.
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Zarządu Nieruchomości
w Świebodzicach

Bułki zwykłe pilnie
potrzebne!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

końcówce 1969 roku w naszym
mieście otwarta zostaje nowa restauracja - WSS Balaton. Lokal ma być
elegancki i kulturalny - z dobrą kuchnią i orkiestrą. Przy okazji dowiadujemy się, że
gruntowną modernizację ma przejść lokal „Oaza”, znajdujący się przy ul. Jeleniogórskiej, mający, niestety, opinię „mordowni”.
Śledzimy także z zaciekawieniem ciąg dalszy
sprawy, kiedy to w miejskiej przychodni odmówiono prześwietlenia złamanej ręki. Jak się okazuje, dociekliwi reporterzy „Gazety Robotniczej”
przedstawiają ciąg dalszy sprawy. Oto na artykuł
zareagował Wydział Zdrowia Powiatowej Rady
Narodowej, który zganił kierownictwo i pracowników miejskiej przychodni w Świebodzicach za
odmowę prześwietlenia złamanej ręki. Laborantka otrzymała upomnienie, podobnie jak Kierownik przychodni. Czyli jednak nawet w czasach
PRL liczoną się z mediami i opinią publiczną.
Nasz ulubiony „niusik” w tej edycji - to alarmujący materiał o niewystarczającym zaopatrzeniu w... bułki zwykłe. Okazuje się, że ich brak był
tak palącym problemem, że w sprawie zwołano

Świebodzice w wycinkach prasowych

specjalną naradę z udziałem Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej oraz piekarzy.
W efekcie nakazano zwiększenie produkcji
smakowitego pieczywa, tak pożądanego
przez wygłodniały lud roboczy w Świebodzicach.
Szanowni Czytelnicy, przedstawiamy
kolejną porcję newsów prasowych
z ubiegłego wieku, poświęconych oczywiście Świebodzicom. Kończymy rok
1969.
Zapraszamy do lektury historycznych ciekawostek, przypominamy, że
wycinki pochodzą z lokalnej prasy II
połowy XX wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl
Ratajski, świebodzicki pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych
Drogich Czytelników i zapraszamy
do lektury.
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Szachy to jest to!
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N

asi młodzi szachiści
z sekcji szachowej
działającej w MDK,
choć dopiero od niedawna zgłębiają tajniki tej gry,
odnoszą coraz większe sukcesy.
Niedawno odbyły się dwa turnieje szachowe, w których startowali młodzi szachiści z sekcji
szachowej MDK Świebodzice.
W Strzegomiu rozegrany został Noworoczny Turniej Szachowy. W grupie A dla zawodników do lat 13 wystartowało
dwóch szachistów: Zbigniew
Gul, który w klasyfikacji końcowej zajął 5 miejsce i Gabriel
Kotwica który był 17.
W klasyfikacji osób do lat 9
Zbigniew zajął 1 miejsca a Gabryś 5 miejsce. Brawo!

sport

Tydzień później 17 lutego
w Żarowie odbył się klasyfikacyjny turniej szachowy, w którym startujące dzieci mogły zdobyć kategorie szachowe. W zawodach tych wystartowało
trzech młodych świebodziczan.
Najwyższe miejsce zajął Zbigniew Gul który był 4, następnie
Gabriel Kotwica - 10 miejsce
i Dawid Potocki - 14 miejsce.
W klasyfikacji do lat 8 Gabryś
zajął 3 miejsce a Dawid był na 5
miejscu, natomiast w klasyfikacji do lat 10 Zbyszek zajął 2
miejsce.
W turnieju tym Zbigniew Gul
zdobył normę na IV kategorię
szachową a Dawid Potocki normę na V kategorię szachową.

Jubileuszowa dziesiątka!
kwietnia kolejny Turniej
Ośrodków Kuratorskich Pod
7Honorowym
Patronatem Bur-

mistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza.

To będzie 10., jubileuszowa
edycja. Podopieczni ośrodków
kuratorskich z apelacji wrocławskiej będą grać w piłkę, cieszyć
się sportowymi emocjami i rywalizacją fair play.
Organizatorem wydarzenia
jest jak co roku Stowarzyszenie
Bona Fide, a patronat nad turniejem, oprócz burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, objął także
Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak.

Młodym zawodnikom gratulujemy dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w tej
grze. Gratulujemy także instruk-

Nasi znów strzelali

torowi, panu Arturowi Adamkowi, za skuteczne zaszczepianie pasji!
I

N

asi łucznicy z UKS
Ameoli brali udział
w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska
Młodzików i Dzieci w Łucznictwie w Radkowie. W zawodach brało udział 92 zawodnikow z 10 Klubów dolnośląskich: UKS Talent Wrocław, UKS 95 Wrocław, LZS
Raszówka, UKS Ameoli
Świebodzice, SŁ Granit
Strzelin, OSŁ Strzelec Legnica, KS Piast Nowa Ruda,
KS Bobry Jelenia Góra i organizator zawodów UKS Victoria Ścinawka Średnia.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałej walki.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Grały nasze dziewczyny
sobotę 10 marca Juniorki Młodsze MKS Victoria Świebodzice zagrały w meczu wyjazdowym z Sawczak - Włokniarz
W
Mirsk odnosząc zwycięstwo wynikiem 21:18 (7:12). Tym samym

dziewczyny ulokowały się na 6 miejscu w tabeli rozgrywek.
Skład Juniorek Młodszych:
A. Witczak, S. Korzeń 1, W. Jarosz 1, M. Godyla 6, W. Graczyk 9, M. Borowiec, D. Lewińska, A. Barna 4, O. Prusińska,
A. Korpała, A. Drzęźla, N. Stańko.

W ubiegłorocznej edycji
wzięło udział 120 zawodników
z 12 ośrodków kuratorskich,
W zmaganiach uczestniczy także co roku zaprzyjaźniona Świetlica Środowiskowa „Tęczowa
Gromada” ze Świebodzic.
Sportowe wydarzenie odbywa się dzięki dotacji z budżetu
Gminy Świebodzice na upowszechnianie sportu. Jest też
świetnym instrumentem wychowawczym, poprzez promowanie
zdrowego stylu życia, sportowej
walki, uczciwości.
Nasza gazeta od lat patronuje
temu wydarzeniu, a już dziś
zapraszamy do kibicowania
młodym zawodnikom!

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.03.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Lokal mieszkalny nr 4
przy ul. Wolności 17
w Świebodzicach

295/3

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 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
Adres
Młynarska
Piaskowa
Zamkowa
Of.Oświęcimskich

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (29)
l. mieszkalny 1 (9)
l. mieszkalny 3 (7)
l. mieszkalny 7 (10)

Nr działki
333/1
2/30
255/31
333/4

Obręb
3
3
2
2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. nr 102, poz. 651)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.09.2008 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego, składającego się z 1 izby,
stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu

Pow. użytkowa

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium

Świebodzice
ul. Zwycięstwa 14

15,58 m2

7,30 zł + 23%VAT

980,00 zł

(lokal użytkowy przeznaczony na lokal biurowy)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 28.03.2018 r
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal, składający się z 1 pomieszczenia, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym
przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego
Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 980,00 zł (słownie:
dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu :
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od
zakończenia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel.74 666-95-41.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
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, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Po remoncie.
Ogrzewanie co gazowe i co węglowe.
Możliwość zakupu garażu za 10 tys.
72 m2 cena 154.800,00.
2. Świebodzice. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV. 67 m2 cena 179 tys.
3. Do sprzedania komfortowe 3 pokojowe
mieszkanie na wysoki parterze.
Nowa część osiedla Piastowskiego.
68 m2 - Cena wraz ze stałą zabudową
i AGD to 290 tys.
4. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze na Osiedlu Piastowskim.
Ulica Bolesława Chrobrego. Stan dobry.
Balkon. Domofon. 46 m2 cena 139 tys.
5. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku.
Ogrzewanie c.o gazowe i piecowe.
Okna nowe PCV. Łazienka po remoncie.
61,5 m2 cena 145 tys.
6. Przestronne, komfortowe mieszkanie
(okolice ulicy Patronackiej). 4 pokojowe,
kuchnia w zabudowie ze sprzętem AGD.
Balkon. Pomieszczenie gospodarcze.
Ogrzewanie gazowe. Niski czynsz.
85 m2 cena 280 tys.
7. Dom w Kłaczynie. 1/2 domu - parter
z osobnym wejściem. Stan bardzo dobry.
Pozostało pomalowanie pomieszczeń.
Duża działka 1100 m2. Posesja ogrodzona.
Dom - 89 m2 cena 190 tys.
8. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne.
Duży balkon. 60,3m2 cena 145 tys.
9. Centrum Świebodzic - okolice Parku
Miejskiego. Mieszkanie z dwoma wejściami.
Oszklona weranda. 5 pokoi, ogrzewanie
gazowe i co węglowe. Mieszkanie
z potencjałem. Duże, jasne, przestronne.
Duże podwórko z miejscami parkingowymi
i garażem. 113 m2 cena 280 tys.
10. DOBRA CENA ! Centrum. Przestronne
3 pokojowe mieszkanie na I piętrze
w kamienicy na ulicy Kolejowej.
Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,

ogrzewanie co gazowe. 80 m2 cena 149 tys.
11. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
gazowe. Kamienica po renowacji, domofon.
II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
12. Centrum. Przestronne mieszkanie
w Rynku z oddzielnym wejściem.
2 pokojowe, dodatkowo strych 88m2
do adaptacji. I piętro 75 m2 cena 190 tys.
Garaż za dodatkową opłatą na zamykanym
podwórku. Możliwość wynajmu tego
mieszkania za cenę 1400 zł.
13. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
14. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
15. Centrum. Okolice Rynku.
Przestronne 5 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Balkon.
Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie.
132m2 cena 255 tys.
16. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum
Świebodzic. NOWA CENA 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu.
105 m2 cena 89 tys. + strych 9 tys.
17. Świebodzice. Dwupoziomowe
mieszkanie z ogrzewaniem gazowym.
3 pokojowe, kuchnia jasna w zabudowie.
61 m2 cena 178 tys.
18. NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 92 tys.
19. Działki Budowlane w Chwaliszowie
na Osiedlu Młodych z warunkami
zabudowy. Doskonałe położenie.
690m2 cena 34 tys.
20. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
21 a. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2
cena 95 tys.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552

G Sprzedam dom

w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe,
taras 12 m2, ogródek,

działka 233 m2; wszystkie
instalacje po remoncie,
udokumentowane projektami
i pozwoleniami na budowę.
Tel. 693 451 569

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________

ZGK Świebodzice sp. z o.o.

_______________________________________________________________________

Poszukuje do pracy osób na stanowisko:

_______________________________________________________________________

1. pracownik fizyczny - Spawacz
Więcej informacji:
Dział Organizacji i Kadr ZGK
58-160 Świebodzice ul. Strzegomska 30
tel. 74 666-96-08 lub 74 666-96-10

_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

Odwiedź nasz obiekt
po modernizacji!
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Zapraszamy do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach

Po remoncie Wodne Centrum Rekreacji wzbogaciło się o nowe atrakcje.
Na najmłodszych czekają:
- brodzik ze zjeżdżalnią i fontannami
- wodny plac zabaw
- kącik dla dzieci w holu głównym

Dla dorosłych mamy:
- saunaurium: sauna fińska, parowa, infrared,
aromaterapia
- dwa nowe jaccuzi, w tym 12-osobowe
- tężnia solankowa

Brodzik dla dzieci

Brodzik to doskonałe miejsce do zabaw i nauki
pływania dla najmłodszych. Woda w nim ma głębokość 60 cm i temperaturę 32°C.
Brodzik dla dzieci został wyposażony w małą
zjeżdżalnię w kształcie rybki. Na jego środku znajduje się parasol wodny, pod którym dzieci mogą się
chować przechodząc przez kurtynę wodną. W brodziku znajduje się także bąblowica, wytwarzająca
bąbelki powietrza. Dużą atrakcję stanowi stojąca
na brzegu brodzika ruchoma rybka, która tryska
wodą.

Wodny plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci został stworzony z myślą
o najmłodszych. Został wyposażony w urządzenia
tryskające wodą podobne do małych fontann, są to
trzy tzw. meduzy i jeżyk. Największą atrakcję na
placu stanowią zabawki wodne, wśród których jest
smok tryskający wodą z nozdrzy i ogona, pod którym dzieci mogą przebiegać. Obok smoka stoi krab
tryskający wodą, którego dzięki ruchomej podstawie można używać jak karabinka wodnego.
Plac został wykonany z płytek o zwiększonej
antypoślizgowości, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo jego użytkownikom. Dzieci mogą dotykać
i zatykać otwory, przez które wypływa woda lub
stać pod nią jak pod prysznicem. Takie atrakcje
pozwalają maluchom pozbyć się lęku przed wodą,
rozwijają ich zmysły sensoryczne i pobudzają ciekawość.

Tężnia solankowa

To drewniana budowla pokryta gałązkami tarniny, służąca do zwiększenia stężenia soli w solance.
Spływająca po gałązkach tarniny solanka rozbija się
na drobne krople i wytwarza aerozol, dając efekt
hydro-jonizacji. Minerały i mikroelementy znajdujące się areozolu wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę, uzupełniając niedobór tych składników w organizmie człowieka.
Jednocześnie wspomagają odbudowę i regenerację
błony śluzowej górnych dróg oddechowych,
działają stymulująco na pracę układu odpornościowego, korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz
układ gruczołów dokrewnych.
Wokół tężni tworzy się swoisty leczniczy mikroklimat podobny do tego, którym możemy cieszyć
się nad morzem. Powietrze w jej otoczeniu wykazuje wyjątkową czystość bakteriologiczną i nasycone jest takimi pierwiastkami, jak: jod, który odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczy-

cy, brom, który rozszerza oskrzela, wapń, który
posiada właściwości antyalergiczne, magnez, sód,
potas, żelazo i wiele innych mikroelementów.
Przebywanie w tężni solankowej to jedna z przyjemniejszych odmian terapii wziewnej. Oddychanie
przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką
pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu
trzech dni przebywania nad morzem.
Pobyt w tężni szczególnie pomocny jest w profilaktyce i leczeniu: alergii i uczuleń, niedoczynności
tarczycy, niewydolności krążenia i nadciśnienia.
Ponadto jest wskazany dla osób, które mają kłopoty z koncentracją, często odczuwają przemęczenie
i są narażone na stres. Aerozol wytwarzany przez
tężnie pozwala oczyścić drogi oddechowe z szeregu
pyłów wdychanych wraz z zanieczyszczonym
powietrzem. Dzięki swoim zdrowotnym właściwościom, wspiera leczenie chorób dróg oddechowych
o charakterze nawracającym i przewlekłym.
WSKAZANIA LECZNICZE I PROFILAKTYCZNE:
• przewlekłe i nawracające stany zapalne
układu oddechowego
• nieżyt gardła, krtani, nosa, trąbki słuchowej
• stan zapalny zatok przynosowych
• zapalenie oskrzeli
• zapalenie zatok
• astma oskrzelowa i choroby alergiczne dróg
oddechowych
• niedoczynność tarczycy
• nadciśnienie tętnicze
• nerwica, stres
• pylica
• praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej
temperaturze, przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej
• stan ogólnego wyczerpania
• palenie tytoniu
TEMPERATURA: od 22°C do 25°C
WILGOTNOŚĆ: 40%

JAK KORZYSTAĆ: Do tężni wchodzimy w ubraniu
i obuwiu codziennym. Osobom lubiącym ciepło
zalecamy zabranie ze sobą koca do przykrycia.
Tężnia to strefa relaksu, w której obowiązuje cisza,
zakazane są wiec rozmowy i korzystanie z telefonu.
ZALECANY CZAS POBTYU: 1 godzina

Wodne Centrum Rekreacji zaprasza
Świebodzice, Ul. Mieszka Starego 8
Tel. 74 666 96 20
e-mail: OSiR@swiebodzice.pl

Obiekt czynny w godzinach:
Poniedziałek: 9:00-21:45
Wtorek-piątek: 6:00-21:45
Soboty, niedziele i święta: 7:00-20:45

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

