Dziś kolejna część z serii „Świebodzice w wycinkach prasowych”.

Przypominamy także inną, wielką tragedią ze współczesnej historii naszego miasta. Tajemnicza
katastrofa kolejowa z 1954 roku pochłonęła ponad 10 ofiar. Dlaczego interesował się nią amerykański
wywiad? Co ustaliła CIA - właśnie ujawniono raporty. Str. I-V. Zapraszamy do lektury.

Świebodzicka
Majówka
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

3

Groźny pożar na
Piaskowej - czy
ogień spowodował
wadliwy kominek?
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rzed nami jeden z najdłuższych weekendów w roku. Popularna majówka to czas
wyjazdów, spędzania wolnego czasu na
różnego rodzaju imprezach plenerowych,
festynach. I tu mamy doskonałą wiadomość
- takich wydarzeń będziemy mieli w Świebodzicach naprawdę sporo.
Zaczynamy już w najbliższą sobotę, 29 kwietnia, VII Zlotem Motocykli. Będzie można podziwiać wspaniałe maszyny, także i te zabytkowe.
Serdecznie polecamy pojawić się w Rynku o godz.
15:00.
A 1 maja najsłodsza impreza w regionie - Święto
Czekolady, tym razem pod hasłem 70. urodzin
cukierka Michałka. Podczas kilkugodzinnego
festynu w Parku Miejskim na małych i dużych
uczestników czeka naprawdę moc atrakcji, konkursy, słodkości, teatrzyk, wspaniałe postaci
z bajek i wiele, wiele innych. Zapraszamy od godz.
14:00 do 19:00 do Parku Miejskiego - szczegółowy
program znajdziecie Państwo na str. VIII.
I to wcale nie koniec, bo przed nami jeszcze:
5 maja - Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia, V Marsz Nordic Walking studentów
UTW - to 6 maja, a na finał wiosenny koncert Quintessenzy w Miejskim Domu Kultury
- 7 maja.
Szczegółowy opis tych wydarzeń wraz z plakatami znajdą Państwo na str. 2.
Zapraszamy do majowego świętowania!
W sytuacji niesprzyjającej pogody imprezy mogą zostać odwołane.

Ostatnie pożegnanie

Zacięte rozgrywki
8
w MDK. Chińczyk
wciąż trzyma się
nieźle.

10
Wiemy, jaki
11
jest najlepiej
płatny i najbardziej
Wieści
ze szkół.

poszukiwany zawód
w naszym regionie!
Niebiesko
13
w publicznym
Zespole Szkół
Integracyjnych
na Cierniach.

W środę, 19 kwietnia, pożegnaliśmy ostatnie ofiary katastrofy budowlanej na ul. Krasickiego.
W ostatniej drodze ŚP. Anny Wiśniewskiej i jej córki Marysi oraz ŚP. Mirosława Ożgi uczestniczyła rodzina
i sąsiedzi, licznie zgromadzeni mieszkańcy, uczniowie z szkoły, do której chodziła Marysia a także władze
samorządowe i centralne.
Do Świebodzic wciąż napływa pomoc dla poszkodowanych.
Str. 4-5-6.

Pamiętaj

o tych świętach:

1 Maja - Święto Pracy
2 Maja - Dzień Flagi
3 Maja - Święto
Konstytucji Trzeciego
Maja
5 Maja
- Międzynarodowy Dzień
Tolerancji
15 Maja - Dzień Rodziny
26 Maja - Dzień Matki

Majówka w Świebodzicach
2
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długi majowy weekend

Zapraszamy na kilka fantastycznych imprez w ramach długiego, majowego
weekendu. Zabierzcie rodziny i przyjaciół i bawmy się wspólnie
na wyjątkowych imprezach. Jest z czego wybierać!

I 29 kwietnia - Zlot Motocykli
I 1 maja - Święto Czekolady
I 2 maja - świebodzicki akcent na Festiwalu Kwiatów w Książu
I 5 maja - I Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia
I 6 maja - V Marsz Nordic Walking studentów UTW
I 7 maja - koncert zespołu Quintessenza

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G VII Zlot Motocykli

29 kwietnia, początek godz. 15:00, Rynek

G XXIX Festiwal
Kwiatów w Zamku Książ
2 maja
Podczas tegorocznej edycji festiwalu
jak zawsze obecne będą Świebodzice.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska promocyjnego naszego miasta w ramach
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
A samego Festiwalu reklamować chyba
nie trzeba.

To wydarzenie, które ma wierne grono wielbicieli. Zlot motocykli, quadów, pojazdów militarnych już po raz VII zagości na świebodzickim Rynku. Zapraszamy tradycyjnie od godz.
15:00.
W programie imprezy jest poświęcenie pojazdów a także widowiskowy przejazd ryczących i trąbiących maszyn ulicami miasta, pod
hotel Księżyc.
Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie plenerowa wystawa zabytkowych motocykli, mopedów, skuterów i motorowerów, zbieranych i z pasją odnawianych przez świebodziczanina pana Piotra Sosika. Zapraszamy do jej
oglądania od godz. 13:00 do 16:00.
Na wydarzenie zapraszają: Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz i Dariusz Stańczyk hotel Księżyc.

G Święto Czekolady
1 maja, godz. 14:00-19:00, Park Miejski
To już kolejna edycja wyjątkowej, niepowtarzalnej - i bardzo słodkiej - imprezy w naszym
mieście.
Wraz z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem oraz firmą Śnieżka-Invest zapraszamy 1 maja do Parku Miejskiego w godz.
14:00-19:00. Szykuje się naprawdę moc atrakcji, bo świętować będziemy 70-lecie najsłynniejszego cukierka ze Świebodzic - czyli Michałka.
W programie m. in.: przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, wioska olimpijska, mega gry planszowe dla najmłodszych, fotoboksik, kącik małego
artysty, czekoladowe konkursy, czekoladowa
biżuteria, wielkie bańki mydlane a do tego mnóstwo słodkości pod różnymi postaciami (wata
cukrowa, rurki, gofry, popcorn - rzecz jasna o
smaku czekolady), i coś oryginalnego „na ząb”
- na naszym festynie zaparkują food trucki
z pysznym tajskim i włoskim jedzeniem.
Bawimy się do wieczora w świetnych humorach i towarzystwie bajkowych postaci: Króla
Juliana, Scooby Doo, Hello Kitty czy Kubusia
Puchatka i Tygryska.

G Koncert zespołu
Quintessenza
7 maja, Miejski Dom Kultury, godz.
16:00
Dla wiernych melomanów i nie tylko
- wiosenne utwory najsłynniejszych kompozytorów jak zwykle w wykonaniu
kwartetu Quintessenza.
Serdecznie zapraszamy do świętowania!

G Marsz Nordic Walking
6 maja, godz. 11:00, wymarsz spod
Bramy Książańskiej
Zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia
„Senior=Aktywny Obywatel” na wspólny marsz w ramach aktywizacji i integracji środowiska. Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza oraz patronatem medialnym Gazety Świebodzickiej.
- Zabierzcie ze sobą kiełbaski, na
koniec marszu rozpalimy wielkie ognisko
i spędzimy miło czas - zachęca Bogumiła
Kuliberda, Prezes Stowarzyszenia.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

G I Świebodzicki Dzień
Akceptacji i Zrozumienia
5 maja, godz. 11:00-14:00, Rynek-Park
Miejski
Radość, integracja, tolerancja - to hasła tej
wyjątkowej imprezy. Zaczynamy mszą św.
w parafii św. Piotra i Pawła w Świebodzicach
o godz. 11:00. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego.
Tam na uczestników czekają integracyjne gry
i zabawy, w których wezmą udział uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych, instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne w naszym mieście, delegacje uczniów z placówek i szkół
masowych.
Wydarzenie odbywa się spod Patronatem
Honorowym Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i patronatem medialnym naszej
Gazety.

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1300 egzemplarzy

Sufit spadł na rodzinę
wydarzenia
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Fatum wisi nad Świebodzicami? Kolejne, tragiczne zdarzenie, dzięki Bogu i nikt nie zginął

wspólnoty zarządzanej przez
Prefekt.
Rodzina otrzymała pomoc
z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mieszkanie wynajmowała od
prywatnej osoby.
I

a zlecenie gminy przeprowadzone zostały badania
N
geologiczne w nawierzchni ul.

Aby jednak zabrać się za
naprawę - trzeba zbadać, gdzie
leży problem. Mają w tym pomóc badania geologiczne, które
były powadzone 11 kwietnia.
Ulica przez dwie godziny była
nieprzejezdna.
Mamy nadzieję, że analizy
pozwolą ustalić źródło wad
i skutecznie je usunąć.
O sprawie będziemy informować.
I

Czujnik dymu - niewiele kosztuje, a może uratować życie
Każdego roku, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Kilka tysięcy
zostaje podtrutych. Tym tragediom można zapobiec w prosty sposób - kupując czujnik wykrywający
ten toksyczny gaz.
Taki czujnik przyda się zawsze wtedy, kiedy posiadamy w mieszkaniu urządzenia, w których dochodzi
do procesu spalania - paliw zarówno gazowych, płynnych jak i stałych. Kuchenka gazowa, piec
dwufunkcyjny, a nawet popularna „koza” czy kominek - wszystkie te urządzenia mogą stać się
przyczyną tragedii. W sytuacji niedostatecznego dopływu tlenu, który jest niezbędny do procesu
spalania, powstaje tlenek węgla (zwany również popularnie czadem). Czasem nawet mieszkanie
pozbawione całkowicie gazu (np. z kuchenką elektryczną i wodą z miejskiego wodociągu) oraz bez
kominka, czy pieca wolnostojącego nie jest wolne od ryzyka czadu ze względu na możliwość cofania
się spalin z innego mieszkania poprzez pion instalacji wentylacyjnej, np. w domach wielorodzinnych
czy blokach.
Czujnik czadu to z reguły niewielkie, niedrogie, bezobsługowe urządzenie, które może uratować życie.
Można je dostać w cenie już od 70 zł. To chyba nie jest wygórowana kwota za cenę naszego zdrowia
i życia? Z pewnością rodzina z Piaskowej w całym nieszczęściu miała tego szczęścia wiele - czujnik
uratował ich przed poważnym zagrożeniem. Dobrze, że zainwestowali w to urządzenie, wykazali się tu
dużą odpowiedzialnością. Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają w swoich domach piece
- a już zwłaszcza piece węglowe! - aby zainwestować w urządzenie.

Ponad 500 tys. od wojewody

Geolodzy na Sienkiewicza

W

ojewoda Dolnośląski
Paweł Hreniak informuje, że dzięki oszczędnościom przetargowym
udało się uzyskać pieniądze na
kolejne inwestycje w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019”.
Blisko 7 mln zł pozwoli na dofinansowanie kolejnych 13 zadań
z regionalnej listy rankingowej
zatwierdzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Budownictwa.

Dotację mają szansę otrzymać:
9 gmin i 4 powiaty (przebudowanych lub wyremontowanych
może zostać ponad 12 km
dróg).
Wśród zadań dofinansowanych jest świebodzicka inwestycja - remont odcinków ul.
Mieszka I i 3 maja w Świebodzicach.
Wartość inwestycji to nieco
ponad 1 mln zł, dofinansowanie
wyniesie 562 tys. zł.

Remont rozpoczął się wraz
z początkiem kwietnia.
Prace obejmują przede wszystkim jezdnię, która zostanie wykonana w tej samej technologii,
co ubiegłoroczny odcinek ul.
3 Maja i Dąbrówki.
Obecnie nawierzchnia została sfrezowana, następnie wykonana zostanie stabilizacja i nowa podbudowa. Nawierzchnia
bitumiczna i krawężniki będą
wykonane w ostatnim etapie
prac.

WCR na razie będzie otwarte
rzetarg na modernizację Wodnego
Centrum Rekreacji w Świebodzicach
P
będzie ogłoszony ponownie. Wyłoniony

wanny jacuzzi i dostawienie nowej, 12-osobowej wanny jacuzzi.
W ramach prac zostanie także wymienione oświetlenia hali basenowej na oświetlenie typu LED, podobnie w szatniach i sanitariatach.

w pierwszym postępowaniu wykonawca
nie złożył należytego zabezpieczenia
umowy i w rezultacie nie doszło do jej podpisania.
To oznacza, że kryta pływalnia będzie
normalnie funkcjonować przez najbliższe
miesiące.

FOT. UŻYCZONE

Sienkiewicza. Pomimo napraw
gwarancyjnych ulica nadal nie
spełnia standardów, widoczne są
zapadnięcia w kostce, a wykonawca remontu odmówił wykonywania dalszych napraw.
Gmina najprawdopodobniej
wykona naprawy na koszt własny, a następnie będzie dochodzić roszczeń w sądzie.

Gmina dostanie dofinansowanie połowy kosztów remontu ul. Mieszka I i 3 Maja

Zakres prac jest duży, bo dotyczyć będzie
zarówno urządzeń związanych z filtrowaniem wody (większość trzeba już wymienić), jak i pomieszczeń. Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje m. in.) przebudowę pomieszczeń szatni i natrysków na
pomieszczenia saunarium i tężni solnej,
wraz z montażem tężni solankowej, 3 nowych saun i wanny schładzającej z wytwornicą lodu. Planowana jest także przebudowa pomieszczenia holu wejściowego, modernizacja strefy natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny i osprzętu dla osób
niepełnosprawnych, wymiana istniejącej

FOT. ARCHIWUM

T

uż po Świętach Wielkanocnych doszło do groźnego pożaru w naszym
mieście. Spłonęła część
mieszkania na ul. Piaskowej.
Przepalony strop zapadł się do
środka. W pokoju spała rodzina
z dziećmi. Gdyby nie czujka dymu, mogło dojść do tragedii.
- Obudził nas ten alarm, w pokoju było pełno dymu, popatrzyliśmy do góry, a sufit na nas leci
- wspomina lokatorka mieszkania. Czujnik dymu obudził rodzinę tuż po 5.00 rano. To pora,
gdy wszyscy jeszcze śpią...
- Narzuciliśmy kołdry na łóżka, na których spały dzieci, żeby
je jak najszybciej wynieść z mieszkania - dodaje mąż kobiety.
Nikomu nic się nie stało - ale
jedne pokój został niemal doszczętnie zniszczony.
Czy przyczyną był wadliwy
kominek? Rodzina twierdziła, że
był kilka tygodni wcześniej modernizowany.
- Sprawę wyjaśnia policja,
zapewne kwestia kominka też
będzie sprawdzona, ale była też
w budynku modernizacja przewodów kominowych i to także
pewnie trzeba zbadać - mówi
Waldemar Tomczak, prezes
spółki Prefekt zarządzającej
budynkiem. Budynek należy do

Prace podzielone są na trzy
etapy:
G I etap - odcinek od skrzyżowania Ks. Bolka do 11 Listopada
G II etap - od skrzyżowania
11 Listopada do Henryka Pobożnego (do odcinka, który był
już wykonany kilka lat temu)
G III - od ul. Jeleniogórskiej
do Mieszka I
Łącznie jest to ponad 700
metrów jezdni.
I

Pojawi się także nowy, Elektroniczny
System Obsługi Kasowej.
Zakres prac obejmie także m. in. remont
zjeżdżalni, wymianę zjeżdżalni w brodziku,
czy montaż monitoringu na sali basenu,
saunarium i tężni solankowej.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci...
4
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katastrofa budowlana w Świebodzicach

19 kwietnia pożegnaliśmy ostatnie ofiary katastrofy
budowlanej z ul. Krasickiego. Mimo przejmującego
zimna i wiatru zmarłych tragicznie żegnały tłumy
świebodziczan, władze naszego miasta, sąsiedzi,
a przede wszystkim pogrążone w smutku rodziny

W

tych tragicznych
dniach wszyscy, jak
tu żyjemy, byliśmy
jedną rodziną. I dziś
przyszliśmy pożegnać naszych
bliskich wierząc, że są teraz
w lepszym świecie - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz
podczas wzruszającej ceremonii
pożegnania ofiar katastrofy budowlanej z 8 kwietnia 2017 r.
Pogrzeby ŚP. Anny Wiśniewskiej, jej córki Marysi oraz ŚP.
Mirosława Ożgi odbyły się
w środę, 19 kwietnia. Liturgii
pogrzebowej przewodniczył
ksiądz Adam Bałabuch, biskup
pomocniczy Diecezji Świdnickiej, a koncelebrowali ją wszyscy proboszczowie świebodzickich parafii.
Msza święta odprawiona została w koście pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Na środku
świątyni, w nawie głównej, tuż
przed ołtarzem, stanęły trzy
trumny, a na nich zdjęcia tych,
którzy odeszli.
Na czarno-białych fotografiach, przewiązanych czarnymi
wstążkami, zobaczyliśmy twarz
uśmiechniętej kobiety i poważnej dziewczynki z rozpuszczonymi włosami. To pani Ania
i Marysia, jej 9-letnia córeczka,
które zginęły w mieszkaniu na II
piętrze, przywalone tonami gruzu z walącego się budynku.
Synowie pani Anny - Michał
i Paweł przeżyli, ale ten ostatni
wciąż przebywa w szpitalu. Jego
życiu nic już nie zagraża, czeka
go stopniowy powrót do zdrowia

i rehabilitacja. Marysię ratownicy reanimowali kilkadziesiąt
minut, walczyli o jej życie z całych sił. Dziewczynki nie udało
się uratować, tak jak pięciu
pozostałych ofiar tej strasznej
tragedii.
W tym dniu żegnaliśmy także
ŚP. Mirosława Ożgę, lokatora
z parteru.
O każdej z osób ksiądz biskup
starał się powiedzieć kilka ciepłych słów.
- Pan Mirosław był pracowitym i sumiennym człowiekiem,
pracował w tutejszym ZGK.
Pani Anna była księgową i dobrą
mamą dla swoich dzieci. Marysia śpiewała w kościelnej
scholi. Dziś śpiewa już w innej
scholi, w niebie - mówił duchowny.
W homilii biskup podkreślał,
że śmierć przyszła nagle i wyrwała z życia i otoczenia bliskich
6 osób. Ale przecież śmierć to
nie koniec.
- Wierzymy, że śmierć nie jest
końcem, lecz początkiem innego
życia. A silniejsza od śmierci jest
miłość, miłość Chrystusa, który
umarł za nas na krzyżu.
Kościół pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła wypełniony był
szczelnie przez ludzi, którzy
przyszli pożegnać swoich bliskich, sąsiadów, koleżankę ze
szkoły czy drużyny harcerskiej.
Zaśpiewała schola, w której
śpiewała także Marysia. To był
jeden z najbardziej wzruszających momentów uroczystości.
Wśród uczestników ceremonii byli także nasi samorządow-
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Trzeba sprawdzić stan
kilku budynków
Zarządcy, właściciele i użytkownicy budynków
sąsiadujących z zawaloną kamienicą przy
ul. Krasickiego 28 powinni sprawdzić stan
techniczny obiektów. Takie są zalecenia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Świdnicy.
Poniżej treść pisma PINB

„Nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie
Pozwól kochać się

Mszy pogrzebowej przewodniczył ksiądz Adam Bałabuch, biskup pomocniczy Diecezji
Świdnickiej. On także wygłosił homilię

Miłość pragnie Ciebie”
(fragment pieśni,
którą zaśpiewała
scholla)

Byli także: Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, radni miejscy. Pojawił się także
starosta Piotr Fedorowicz.
Pochówki odbyły się na dwóch cmentarzach
parafialnych - przy kościele pw. Św. Franciszka
oraz Matki Bożej Królowej Polski w Cierniach.
ZGK Świebodzice podstawił bezpłatny autobus, by uczestnicy mogli pojawić się na obu
cmentarzach.

W przeraźliwym zimnie, przy porywistym
wietrze i stalowo-sinym niebie, odprowadziliśmy
Panią Annę, Pana Mirosława i Marysię na miejsce ich wiecznego spoczynku.
Niech odpoczywają w pokoju...

cy oraz władze centralne. Nie zabrakło Minister Edukacji Narodowej, świebodziczanki Anny Zalewskiej,
Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka a także naszego
burmistrza Bogdana Kożuchowicza - który uczestniczył we
wszystkich pogrzebach ofiar
i który osobiście mocno przeżywał całą tragedię.
Trzy trumny po środku świątyni - a wśród nich jedna biała

FOT. UM STRZEGOM

Znicze i kwiaty na Krasickiego 28

Pod koniec poniedziałkowej uroczystości wręczono wszystkim jednostkom elementy
wyposażenia strażackiego: zestawy złożone z butów, rękawic, ubrań ochronnych i hełmów.
Każdy zestaw ma wartość 12 tys. zł.

Bo budynku przy ul. Krasickiego 28 w zasadzie nie ma już śladu.
O tym, że była tu dwupiętrowa kamienica, w której mieszkało
kilkanaście osób, świadczy ciemniejszy kawałek ziemi - i palące się
codziennie znicze. Przynoszą je tu sąsiedzi i mieszkańcy miasta.
- Trudno w to ciągle uwierzyć. Ten budynek stał tu odkąd
pamiętam. Znałam wiele osób w nim mieszkających. Dziś tych
ludzi nie ma... - mówi jedna z pań mieszkających na ulicy
Krasickiego. Do jej oczu momentalnie napływają łzy.
Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawę wyjaśnienia
przyczyn katastrofy. Wszystko zdaje się jednak potwierdzać
wstępnie typowaną teorię o wybuchu gazu. Wskazywały na to m.
in. oparzenia na ciele jednej z ofiar, która najprawdopodobniej
znajdowała się w epicentrum wybuchu.
Jeśli był to rzeczywiście gaz - to dlaczego wybuchł? Czy był to
nieszczęśliwy wypadek, czy ingerencja ludzka?
Na odpowiedź na te pytania niestety będziemy musieli poczekać
jeszcze kilka tygodni.
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Strażacy-ochotnicy docenienie przez Waldemara Pawlaka

Ludzki gest firm pogrzebowych
Zakłady pogrzebowe, które przygotowywały pochówki ofiar
katastrofy, nie wzięły za swoje usługi ani grosza.
Słowa uznania i podziękowania należą się:
G Zakładowi Pogrzebowemu HADES
Pana Bogusława Krzysztofowicza,
G Zakładowi Pogrzebowemu Ostatnia Posługa Karpińscy S.C
w Świdnicy,
G Krematorium OLIMP w Strzelinie,
G Zakładowi Pogrzebowemu „AD Arka” SC w Głogowie,
G Zakładowi Pogrzebowemu KIR w Świebodzicach.

Koleżanki Marysi ze scholi zaśpiewały wzruszającą pieśń.

Pierwsze pożegnania
W Wielki Piątek odbyła się ceremonia pochówku ŚP. Mirosława
Kłosowskiego, który spoczął na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej. A kilka dni wcześniej w swoich
miejscowościach: Międzylesiu i Wilkowie - pochowani zostali
ŚP. Tomasz Darłak i jego syn Marcin.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, który brali udział w akcji
ratunkowej w kamienicy, dostali specjalne podziękowania od Prezesa
Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka.
W poniedziałek 24 kwietnia w stronę druhów ze Strzegomia, Olszan,
Stanowic, Tomkowic, Jaworzyny Śl., Nowic, Żarowa, Mrowin,
Dobromierza i Mokrzeszowa popłynęło wiele ciepłych i serdecznych
słów za wspaniałą i heroiczną postawę. Uroczystość odbyła się
w Strzegomiu.
- Rycerze świętego Floriana! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
w akcji ratowania ludzi w katastrofie budowlanej w Świebodzicach.
Wspaniała współpraca strażaków z OSP i PSP to przykład tego,
że zawsze jesteście gotowi do realizowania przesłania, które nam
towarzyszy przez wieki „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
- powiedział w swoim okolicznościowym przemówieniu Waldemar
Pawlak.

Podziękowania złożył również obecny na uroczystości Krystian
Wołoszyn, zastępca burmistrza Świebodzic.
- Z poświęceniem, z narażeniem życia, przez wiele godzin, walczyliście
o każdego człowieka, który był w tych gruzach. Byłem tam z wami,
wielu z was spotkałem osobiście podczas akcji, tym bardziej cieszę się,
ze tu jestem. Jesteście ważni, doceniamy waszą pracę - podkreślał
Krystian Wołoszyn.
Ks. Marek Żmuda odmówił modlitwę w intencji ofiar katastrofy
oraz druha Marcina Darłaka, członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP w Międzylesiu, który zginął w Świebodzicach.
Wszystkie jednostki otrzymały elementy wyposażenia strażackiego:
zestawy złożone z butów, rękawic, ubrań ochronnych i hełmów.
Każdy zestaw ma wartość 12 tys. zł

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Świdnicy do właścicieli, zarządców
i użytkowników obiektów budowlanych
zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie
budynku przy ul. Krasickiego 28 w Świebodzicach,
w którym w dniu 8 kwietnia 2017 roku doszło
do katastrofy budowlanej.
W związku z tragiczną w skutkach katastrofą
budowlaną, jaka miała miejsce w dniu 8 kwietnia
2017 roku w Świebodzicach przy ul. Krasickiego 28
przypominam, że na właścicielach i zarządcach
obiektów budowlanych, oprócz obowiązku
przeprowadzania okresowych kontroli obiektów,
tj. okresowej, co najmniej raz w roku polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów
budynku, budowli i instalacji narażonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska, instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych),
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów
oraz uziemień instalacji i aparatów,
ciąży także obowiązek zapewnienia kontroli
bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych
odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem
człowieka lub sił natury, w wyniku których
następuje uszkodzenie obiektu budowlanego
lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
W związku ze wstrząsem, jaki powstał w trakcie
katastrofy budowlanej, została określona strefa
bezpośredniego oddziaływania, która obejmuje
posesje położone przy:
ul. Krasickiego 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 32,
ul. Krasickiego 9, 11A, 11B, 15, 17,
ul. Młynarskiej 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
ul. Szkolnej 17.
Wszyscy właściciele bądź zarządcy wyżej
wymienionych posesji zostali pisemnie
zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia
takiej kontroli bezpiecznego użytkowania swoich
obiektów i przedłożenia w Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Świdnicy (Świdnica ul. Parkowa 2)
protokołu kontroli.
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 93 pkt 8
ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia
obowiązku przeprowadzenia w określonym
terminie kontroli obiektu budowlanego, podlega
karze grzywny. Natomiast, kto nie spełnia
określonego w przepisach obowiązku utrzymania
obiektu w należytym stanie technicznym, użytkuje
obiekt w sposób niezgodny z przepisami
lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania
obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej
niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia
albo pozbawienia wolności do roku
(art. 91a ustawy Prawo budowlane).
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Świdnicy
Barbara Rajca

Amica podarowała sprzęt
6
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J

eden z największych, polskich producentów sprzętu
AGD - firma Amica - przekazała komplet urządzeń
do wyposażenia kuchni dla rodziny, która w katastrofie budowlanej przy ul. Krasickiego
28 straciła bliskich.
Sprzęt przyjechał do Świebodzic w środę, 26 kwietnia, spe-
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katastrofa budowlana w Świebodzicach

cjalnym busem z napisem: „Amica z pomocą dla poszkodowanych w Świebodzicach”. Przekazał go osobiście Pan Henryk
Szlachetka, Dyrektor Ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Amica Spółka Akcyjna.
Goście najpierw spotkali się
z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem, a następ-

Inni najpierw chcieli dać, a później…
Firma Amica i Electrolux zachowały się naprawdę bardzo ładnie
- szkoda, że o innych już tego nie można powiedzieć.
W poniedziałek, tuż po katastrofie, do OPS dzwonili przedstawiciel
kilku firm produkujących sprzęt, oferujących natychmiast, do ręki,
wszystko, co tylko potrzeba. Niestety, gdy pracownicy ośrodka
po kilku dniach zaczęli oddzwaniać i prosić o potwierdzenia
przekazania darowizn rzeczowych - temat ucichł.
Jedna ze znanych marek w końcu przesłała do dyrektor OPS
e-mail informując lakonicznie, że polityka przedsiębiorstwa
w tym zakresie się zmieniła i już nic przekazać nie mogą...
I tyle zostało z szumnych deklaracji.

Bus z napisem „Pomoc dla poszkodowanych w Świebodzicach”
przyjechał do naszego miasta w środę, 26 kwietnia
nie wszyscy udali się do rodziny,
dla której przywieziono prezenty: kuchenkę, lodówkę, zmywarkę oraz pralkę.
- Jesteśmy niezwykle poruszeni tragedią, która się u Państwa wydarzyła, składamy kondolencje i głębokie wyrazy
współczucia wszystkim, którzy
ucierpieli w wyniku katastrofy.
Chcieliśmy choć w ten drobny
sposób pomóc Państwu w tych

Liczy się każdy gest

Dyrektor ds., Bezpieczeństwa Amica Henryk Szlachetka z wielką
serdecznością uściskał panią Ewę i złożył kondolencję

Z

wykli ludzie, artyści, miasta partnerskie, firmy i instytucje - wpłacają pieniądze na specjalne konto dla
poszkodowanych w katastrofie
rodzin. Wkrótce zebrana suma
zostanie przekazana potrzebującym.
W czwartek, 27 kwietnia, na
koncie pomocowym, utworzo-

nym przez nasz samorząd, było
ponad 81.000 zł. Wpłat można
dokonywać jeszcze do połowy
maja. Wierzymy, że uda się
uzbierać 100.000 zł.
Wśród darczyńców są zwykli
ludzie, którzy wpłacali ile kto
mógł - czasami po 10 zł - ale
także duże zakłady pracy z miasta, które przelały po kilka ty-

sięcy złotych. Jakaś parafia
z odległej części Polski uzbierała
w kościele datki i przekazała kilkaset złotych. Nadleśnictwo Świdnica zamierza przekazać darowiznę bezpośrednio do budżetu
gminy - w kwocie 10.000 zł.
Wśród darczyńców są także
znani artyści.
Zbiórkę z udziałem takich
osób, jak m. in. Zofia Czerwińska czy Katarzyna Cerekwicka, zorganizował na portalu pomagam.pl Damian Maliszewski, publicysta i piosenkarz.
Dzięki jego akcji zebrano ponad
23.000 zł.
-Jak zawsze przy akcjach charytatywnych mogłem liczyć na
wsparcie swoich znajomych
i fanów, których mam na Facebooku. Zbiórkę bez zastanowienia wsparli inni artyści, Andrzej
Piasek Piaseczny, Katarzyna
Cerekwicka, Majka Jeżowska,
Ryszard Rembiszewski i Zofia
Czerwińska. Akcja była spontaniczna i nie udałaby się, gdyby
nie ogromne wsparcie internautów z Polski i zza granicy - mówi
Damian Maliszewski. - To ludzie o wrażliwych sercach, często ubodzy, wpłacali nawet symboliczne kwoty. Ogromne podziękowania należą się też portalowi
pomagam.pl i mediom, które
pomogły w nagłośnieniu tej
akcji.
Dziękujemy serdecznie Panu
Damianowi za spontaniczną ak-

MOŻESZ JESZCZE WPŁACIĆ DAROWIZNĘ

GMINA ŚWIEBODZICE
PL 70 1600 1462 1016 7846 2000 0006
z dopiskiem: POMOC DLA OSÓB POSZKODOWANYCH
w KATASTROFIE BUDOWLANEJ
UWAGA: Konto bankowe będzie aktywne do dnia
15 maja br. Po tej dacie zostanie zamknięte.

trudnych momentach - podkreślał dyrektor Henryk Szlachetka.
Sprzęt bardzo ucieszył rodzinę. Obecnie powiększyła im się
ona znacząco, ponieważ zostali
opiekunami dwóch nastoletnich
chłopców, których mama i siostra zginęły w katastrofie.
- Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały gest, każde
wsparcie jest cenne - podkreślał
burmistrz Bogdan Kożucho-

wicz. - Firma Amica była jedną
z pierwszych, która skontaktowała się z nami po katastrofie
i zaproponowała pomoc w postaci sprzętu. Będzie on ogromnie przydatny, bo przecież mieszkańcy kamienicy stracili wszystko. Jeszcze raz dziękuję.
Sprzęt w postaci 6 pralek przekazała także firma Electrolux.
Sprzęt bardzo się przyda
w rodzinie przybyło
dwóch nastolatków

cję, dzięki której udało się
w ciągu zaledwie kilku dni zebrać naprawdę imponującą kwotą.
500 euro przekazały władze
naszego partnerskiego Miasta
Waldbröl w Niemczech. Pieniądze z Polski i zagranicy wpływają na to samo konto - różnica jest
tylko w numerach do wpłat.
Czekamy na kolejne datki.
Cenna będzie każda złotówka.
Pieniądze z pewnością pomogą
rodzinom stanąć na nogi.

Na
koncie
jest
81.000 zł

I

POMOC, KTÓRA NADESZŁA
Poszkodowani otrzymali już częściową pomoc - każda rodzina dostała 6.000 zł zasiłku do państwa,
dodatkowo Caritas wypłacić po 3.000 zł na osobę dorosłą i 1500 na dziecko. Rozdysponowana została
także wstępnie pomoc rzeczowa - ubrania i drobny sprzęt AGD, środki czystości, które ludzie
przekazywali za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Domu Kultury.
Oto szczegółowy wykaz rozdysponowanych przez OPS przedmiotów:
1. Odzież damska, męska i dziecięca.
2. Artykuły gospodarstwa domowego, w tym: szklanki, kubki, talerze, sztućce, suszarka na sztućce,
garnki, patelnie, czajniki bezprzewodowe, zmiotki, szufelki, wiadra, mopy oraz ręczniki, koce, pościele,
kołdry, poduszki, prześcieradła, firanki.
3. Drobny sprzęt AGD: żelazka, odkurzacz, suszarki i prostownice do włosów itp.
3. Środki czystości: płyny i środki do czyszczenia, proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia
naczyń, kostki WC, płyny do szyb, rękawice domowe, worki na śmieci, ręczniki kuchenne, zmywaki
kuchenne.
4. Artykuły higieniczne: pasty do zębów, szczoteczki do zębów, płyny do kąpieli, szampony, kosmetyki,
mydła, chusteczki higieniczne, papiery toaletowe, gąbki do kąpieli itp.
5. Artykuły dziecięce, w tym: zabawki, książki, kometki pielęgnacyjne, pampersy.
6. Artykuły szkolne: zestawy przyborów szkolnych, plecaki szkolne.
7. Sprzęt AGD - 6 pralek przekazanych przez firmę Electrolux (z tego, dotychczas jedna przekazana
rodzinie).
8. Bony do realizacji w markecie.
Specjalne renty przyznała czterem chłopcom, częściowo lub całkowicie osieroconym w wyniku
katastrofy, premier Beata Szydło. Renty wynoszą 3060 zł, w przypadku dwóch osób
z niepełnosprawnością będą wypłacane dożywotnio, dla dwóch pozostałych do ukończenia
maksymalnie 25. roku życia.
Trwa przygotowywanie mieszkań. Gmina przystępuje do remontów docelowych lokali.
Jedno mieszkanie – zastępcze - jest już gotowe, jedna osoba przebywa na razie w hotelu,
na koszt gminy. Pozostałe rodziny mieszkają u swoich bliskich.
Mieszkania docelowe, w pełni przygotowane i wyposażone, będą gotowe maksymalnie za pół roku.
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Na czym mają się skupić
dzielnicowi?

Przedstawiamy priorytetowe zadania
świebodzickich dzielnicowych na bieżące półrocze:

ST. Sierż. Piotr Goc

74 854-06-22 tel. kom. 797 306 428
Komisariat Policji w Świebodzicach
ul. Wiejska 22b, 58-160 Świebodzice
G eliminacja, ograniczenie spożywania alkoholu w bramie
przy ul. Młynarskiej 15

Rejon działania:
A.Krajowej, Fabryczna, Jana Pawła II, Kasztanowa, Kopernika, Krasickiego, Młynarska, Patronacka, Piaskowa, Piłsudskiego, Polna, Prusa, Puszkina, Rekreacyjna, Rynek, Sienkiewicza,
Słowackiego, Strzelecka, Szkolna, Wałbrzyska, Wąska, Wiejska,
Żeromskiego.

Bezpieczne poszukiwanie
pracy za granicą
wieści z miasta

W

czwartek, 20 kwietnia,
w sali MDK po raz
kolejny odbyły się
z inicjatywy Powiatowego
Urzędu Pracy filii w Świebodzicach oraz Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach otwarte warsztaty poświęcone bezpiecznemu
poszukiwaniu pracy za granicą.
Wzięło w nich udział kilkunastu
świebodziczan.

74 854-06-22 tel. kom. 797 306 406
Komisariat Policji w Świebodzicach
58-160 Świebodzice ul. Wiejska 22 b
G eliminacja, ograniczenie spożywania alkoholu w obrębie
przystanku autobusowego, Ciernie 55

74 854-06-22 tel. kom. 797 306 411
Komisariat Policji w Świebodzicach
ul. Wiejska 22b, 58-160 Świebodzice
G eliminacja, ograniczenie spożywania alkoholu na placu

zabaw przy ul. Zamkowej

Rejon działania:
Akacjowa, B.Śmiałego, Brzozowa, Cicha, Cisowa, Dąbrówki,
Dębowa, Długa, H.Brodatego, H.Pobożnego, Jaśminowa, Jeleniogórska, K.Wielkiego, Klonowa, Kwiatowa, L.Białego, Leśna,
Łączna do 30, Mieszka Starego, Mikulicza, Moniuszki, Ofiar
Oświęcimskich, Osiedle WSK, Piasta, Pogodna, Promienna,
Różana, Sikorskiego, Solna, Świerkowa,Tęczowa, Wrzosowa,
Zamkowa, Złota, 11 Listopada, 3 maja, Bolesława Chrobrego,
Bolesława Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława
Wstydliwego, Fieldorfa, Andersa, Henryka, Probusa, Jasna,
Królowej Elżbiety, Księcia Bolka, Lestka, Leszka Czarnego,
Mieszka I, Ogrodowa, Przechodnia, Rotmistrza Pileckiego,
Sezamkowa, Siemowita, Spacerowa, Widna, Władysława Łokietka, Wysoka, Wzgórze Gustava Beckera, ZimnyDwór.

Asp. Szt. Paweł Kieruńczak
74 854-06-22; tel. kom. 797 306 421
Komisariat Policji w Świebodzicach
ul. Wiejska 22b, 58-160 Świebodzice
G eliminacja, ograniczenie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych w obrębie boiska sportowego „Orlik” na
Osiedlu Sudeckim

Rejon działania:
Aleje Lipowe, Browarna, Chmielna, Kolejowa, Kościuszki
Tadeusza, Krótka, Metalowców, Mickiewicza Adama, Modrzejewskiej Heleny, Osiedle Sudeckie, Park Miejski, Parkowa, Plac
Dworcowy, Plac Kościelny, Pocztowa, Pułaskiego Kazimierza,
Skłodowskiej Curie Marii, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Świdnicka, Świętego Ojca Pio, Towarowa, Wojska Polskiego, Wolności, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury.
Dzielnicowi zajmują się w większości sprawami, które nie są
przestępstwami - to np. sąsiedzkie nieporozumienia, wykroczenia
do 500 zł typu kradzież sklepowa, uciążliwości w miejscu
zamieszkania, ale także przemoc domowa. Ich zadaniem jest służenie pomocą lokalnej społeczni.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Wydali ponad 200 kopert
złonkowie Świebodzickiej Rady Seniorów intensywnie promują Świebodzicką
C
Kopertę Życia. Podczas cotygodniowych
dyżurów w Urzędzie Miejskim wydali już
ponad 200 formularzy.

- choćby z racji oddalenia miejsca zatrudnienia utrudniony, czy
jak zorganizować swój pobyt
w obcym kraju pod kątem formalnym - jakie dokumenty należy zgromadzić, by być konkurencyjnym na obcym rynku
pracy i, co najważniejsze, by
podjęte zatrudnienie było legalne.
Spotkanie ze specjalistką Eures, zorganizowane w związku
ze zbliżającym się okresem prac

- Ludzie przychodzą, zadają pytania, chcą
wiedzieć, do czego ta koperta służy - mówi
Halina Blaźniak, inicjatorka akcji i radna
Świebodzickiej Rady Seniorów. - Akcja się
rozkręca i mamy nadzieję, że koperta na stałe
trafi do świadomości osób starszych.
Do rozdania wśród seniorów na początek
jest 800 takich kopert. 500 sfinansował
samorząd miasta, 300 Świebodzicka Rada
Seniorów. Na kolejne formularze seniorzy
pozyskują sponsorów, zadeklarowała się m.
in. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.
Koperty życia to specjalne formularze,
które zwierają najważniejsze informacje
o osobie, której trzeba udzielić pomocy czyli, na jakie schorzenia cierpi, ile ma lat,
jakie przyjmuje leki, itp. To zdecydowanie

sezonowych i wzmożeniem wyjazdów osób poszukujących
zatrudnienia, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego
oraz PUP Filia w Świebodzicach. Kolejne, tym razem dla
osób poszukujących pracy na
terenie Świebodzic - IX Świebodzickie Targi Pracy, już 11 maja.
Wydział
Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej

ułatwia służbom ratowniczym działanie
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Formularz umieszczony w przezroczystej
kopercie powinien być przechowywany
w lodówce. Dlaczego właśnie tam? Bo lodówkę ma w domu każdy i łatwo ją w mieszkaniu „namierzyć”. Jeśli dodatkowo na
lodówce jest naklejka informująca o kopercie życia, służby mają ułatwione zadanie.

Gdzie można otrzymać kopertę?
G Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Piłsudskiego 8, pokój Nr 8

G Urząd Miejski, Rynek 1, w każdy

poniedziałek i środa, w godz. 10:0012:00, dyżur prowadzą członkowie ŚRS.

Parkowa - ciąg dalszy

Naprawiona Andersa

W 2015 roku miasto wyremontowało chodnik po jednej stronie
ulicy, właśnie rozpoczął się remont pozostałego odcinka. ZGK Świebodzice do końca maja ma wykonać to zadanie.
Szacowany koszt to ok. 40.000 zł.

ZGK sp. z o.o. naprawiła już uszkodzony fragment ulicy
Andersa. Nawierzchnia została, delikatnie mówiąc,
„rozjechana” przez ciężki sprzęt dojeżdżający
do zlokalizowanej w tym rejonie budowy.
Mieszkańcy prosili o interwencję i już nawierzchnia
została poprawiona, choć prawdę mówiąc, za jej
zniszczenie odpowiada nie miasto, lecz prywatny
inwestor.

FOT. UŻYCZONE

Mł. Asp. Tomasz Antoniuk
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Spotkanie - prowadzone przez
Martę Kędzierską, doradcę Eures przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, było owocne w wiedzę.
Uczestniczący w nim mieszkańcy Świebodzic podczas prelekcji oraz projekcji filmu dowiedzieli się, jak skutecznie weryfikować zagraniczne oferty
pracy, w sytuacji, gdy bezpośredni kontakt z pracodawcą jest

Mł. Asp. Dawid Przyprawa

Rejon patrolowania dzielnicowego:
Białe Górki, Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Graniczna,
Olszańska, Przemysłowa, Sienna, Strefowa, Strzegomska, Środkowa, Wodna, Zielona.

piątek, 28 IV 2017

UWAGA KONKURS, DO WYGRANIA NOWE
KOSZULKI PROMOCYJNE MIASTA!
w następnym wydaniu będziemy mieli dla Was bardzo proste pytanie,
a kto odpowie na nie jako pierwszy, wygra nową koszulkę promującą Świebodzice.
Do rozdania kilka sztuk!

12 maja!
Kup Gazetę Świebodzicką!

Kto pierwszy w domku?
piątek, 28 IV 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Pomagają ludziom
i zwierzętom
przed świętami Klub
Honorowych Dawców Krwi
Jw eszcze
Świebodzicach postanowił

zebrać karmę i rzeczy niezbędne
do funkcjonowania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ze
Świdnicy.
- W zbiórce pomogli też
mieszkańcy naszego miasta, dla
których chociażby pomoc w formie przekazania starego koca
może przyczynić się do ogrzania
zmarzniętego, porzuconego psiaka - mówi Katarzyna Młynarkiewicz, szefowa HDK. - Dzię-

kujemy klubowiczom i mieszkańcom, którzy przekazali dary.
Prezes oddziału świdnickiego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Grażyna Grzesik wyraziła wdzięczność za pomoc.
- To były dla nas bardzo miłe
słowa, bo pani prezes podkreśliła, że my krwiodawcy, pomagamy nie tylko ludziom, ale również małym i dużym stworzeniom, a warto też zaznaczyć, że
Świebodzice są przodownikami
wśród takich akcji - dodaje Katarzyna Młynarkiewicz.

Autobus promujący krwiodawstwo
4 maja HDK planuje zorganizować akcję związaną z promowaniem
idei krwiodawstwa w Świebodzicach.
Spotykamy sie o godz. 16.00 pod murami obronnymi
na Piłsudskiego. O godz. 16: 30 odjedzie stąd autobus,
a w nim nasi krwiodawcy z ulotkami, transparentami i maskotką
- Kropelką.
Planowany jest krótki przejazd w kierunku Cierni.
Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się.

onad 60 uczestników
postanowiło sobotnie
przedpołudnie spędzić
w Miejskim Domu Kultury na III Turnieju gry w Chińczyka, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
Gracze zasiedli nad planszami
najstarszej gry świata o godz.
10:00, przy gorącym dopingu
rodziców i opiekunów.
- Przyszliście tu, żeby się bawić, i tego Wam życzę. Dla
wszystkich mamy upominki
i poczęstunek, niech zwycięży
najlepszy - mówił podczas otwarcia burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To ważne, że nie
zostaliście w domu, przed kom-

puterem czy telewizorem, tylko
postanowiliście spędzić te kilka
godzin z rówieśnikami, dobrze
się bawiąc.
Zabawa była bardzo udana,
gracze z wypiekami na twarzy
i wielkimi emocjami rzucali
kostką, by jak najszybciej znaleźć się w „domku”.
Najlepsi gracze otrzymali
nagrody i gry planszowe oraz
koszulki promocyjne miasta.
Dla wszystkich pozostałych
były słodkie upominki i dyplomy.
Nagrody ufundował Urząd
Miejski w, organizatorem turnieju był Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.

Kolejny rekord za starą
pocztówkę ze Świebodzic

onad 700 zł zapłacił kolekcjoner za tę pocztówkę, wystawioną na
jednym z portali sprzedażowych. Przedstawia ona tzw. Starą
P
Szwajcarkę, znajdującą się niegdyś przy cisie Bolko. Obecnie pozo-

stały po niej tylko fundamenty i piwniczka, którą niektórzy uważają
za wejście do tajemniczych podziemi Zamku Książ.
Kilka dni wcześniej pocztówka z Cierni osiągnęła cenę blisko 700
zł.
Dziękujemy niezawodnemu Adrianowi Sitko za podzielenie się tą
ciekawostką.

Urodziny bohaterów
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

dniu 22 kwietnia
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach odbyła się
impreza czytelnicza Urodziny
Ulubionych Bohaterów Literackich. 23 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Z tej okazji w ubiegłym roku biblioteka dziecięca
zorganizowała „Przyjęcie dla
Królowej Książki”. Obie imprezy były inicjatywą Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Tym wydarzeniem wspólnie i hucznie pożegnaliśmy
Światową Stolicę Książki UNESCO.
Tegoroczne spotkanie miało
zaakcentować urodziny klasycznych bohaterów literackich, któ-

w kręgu kultury

towarzyszyli rodzice, babcie
i dziadkowie. Naszymi solenizantami byli: Krecik, Kubuś
Puchatek, Muminki, Koziołek
Matołek, Bolek i Lolek, Miś
Uszatek, Pinokio, Wilk i Zając,
Pszczółka Maja, Reksio, Fizia
Pończoszanka i Smerfy. Są to
bohaterowie bajek polskich, czeskich, rosyjskich, angielskich,
włoskich, belgijskich, szwedzkich oraz fińskich.
Były zajęcia literackie, plastyczne, czytanie bajek, gry
i zabawy ruchowe, a także tańce
integracyjne. Dużą radość sprawiły dzieciom zabawy przy muzyce.
Dla naszych milusińskich
przygotowana została niespodzianka - japoński teatrzyk kamishibai. Dzieci ilustrowały ta-

blice do teatrzyku, przedstawiając obchodzone przez postacie
bajkowe urodziny. Następnie
razem z panią bibliotekarką
przeniosły się w świat bajek
i wspólnie opowiadały historie
urodzinowe na podstawie przygotowanych prac. Odwiedziliśmy m.in.: bohaterów z Krainy
lodu, Pikachu, Garfilda, Króla
lwa i Simbę, Asterixa, Sami
(Gumisie), Nemo. Dzieci z zapartym tchem słuchały wspólnej
opowieści.
Na koniec tego obfitującego
w wiele atrakcji urodzinowego
przyjęcia był słodki poczęstunek. W zajęciach pomagały zaprzyjaźnione z biblioteką czytelniczki Emilia Wzgarda i Patrycja Cieloszyk, którym serdecznie dziękujemy. Na poże-

ską, Agatę Bizuk, Agnieszkę
Lingas-Łoniewską czy Krystynę Śmigielską. To w DKK dyskutowaliśmy nad losami Papuszy czy Narzeczonej Schulza,
czyli Józefiny Szelińskiej, a także uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Dyskusjach Literackich
rozprawiając m. in. nad książką
„Bezbarwny Tsukuru Tazaki
i lata jego pielgrzymstwa” Harukiego Murakamiego.

Bardzo często oddajemy głos
naszym Klubowiczom, którzy
przygotowują tytuły książek,
które warto przeczytać. Większość z nich znajduje się w zbiorach biblioteki, dlatego zamieszczona poniżej lista stanowi cenne źródło informacji, czego poszukiwać w świebodzickiej książnicy.
Klubowicze rekomendujący
książki, to wytrawni, długoletni

czytelnicy biblioteki i znawcy
literatury, można więc z całą stanowczością polegać na ich zdaniu.
WARTO PRZECZYTAĆ:
1. Cherezińska Elżbieta:
(poleca Barbara Sztern)
G Gra kości
G Harda
G Korona śniegu i krwi
G Królowa
G Turniej cieni
2. Gargaś Gabriela: (poleca
Wieslawa Kańska)
G A między nami wspomnienia

towała się przeciw temu pruskiemu drylowi, narażając się na
głębokie niezadowolenie swojego małżonka.
Cesarz Wilhelmm II miał nieelegancki sposób zapraszania
kobiet do tańca, wymierzając
palec wskazujący w stronę wybranki i kiwając, rozkazując jej
podejść. Poproszona w ten sposób do tańca Daisy odpowiedziała cesarzowi, że może być
posłuszna jego prośbie, ale nie
palcowi wskazującemu, czym
naraziła się na wściekłość swojego męża, który najwyraźniej
uważał ten sposób traktowania
kobiet za dopuszczalny, nawet
w odniesieniu do własnej żony.
Dla kultury niemieckiej tamtego okresu Daisy była po prostu
„niebezpiecznie wyemancypowana” powiedział Zbigniew
Niedźwiecki Ravicz, przypominając, że Niemcy należały do
najbardziej konserwatywnych
państw na świecie, a zdaniem
Daisy cesarski dwór Wilhelma II

przypominał pruskie koszary,
gdzie „kobiety traktowane były
jak dziewki”.
Małżeństwa zawierane w arystokratycznych kręgach nie
wynikały z głębokiego uczucia
łączącego małżonków, ale kontraktu pomiędzy ich rodzinami
i często przypominały transakcję
handlową. Nic dziwnego, że
osiemnastoletnia Daisy, która
w tak zaaranżowany sposób
poślubiła Hansa Heinricha XV,
kilkakrotnie podczas swojego
małżeństwa ulegała „porywom
serca”. Wśród jej adoratorów
byli m. in. George Cooper, Gordon Wood, ale również arystokraci niemieccy jak Gottfried
von Hohenloe, czy Adolf Fryderyk wielki Książę Meklem-burgii-Sterlitz. O tych sekretach
księżnej Daisy można przeczytać w książce Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza. Autor zapowiedział kontynuację losów Daisy.
Małgorzata Grudzińska

rzy są wiernymi towarzyszami
naszego dzieciństwa. Ulubieńcy
całych rodzin od wielu lat goszczą w naszych domach i bibliotekach, rozbudzają wyobraźnię,
sprawiają, że lubimy czytać,
a czytając uśmiechamy się.
Nasi książkowi ulubieńcy są
już wiekowi. 70. urodziny obchodzą Dzieci z Bullerbyn, 60
lat ma nasz Miś Uszatek.
W ubiegłym roku 90. urodziny
świętował Kubuś Puchatek, a
2015 już 70 lat ukończyła Pippi
Pończoszanka. Aby uczcić to
wesołe święto Panie bibliotekarki przygotowały dla dzieci wspaniałą imprezę, która trwała dwie
godziny. Brały w niej udział
dzieci w wieku od 5 do 10 lat,
które były przebrane za różne
postacie z bajek. Maluchom

Klubowicze polecają: warto przeczytać!

yskusyjny Klub Książki
działający przy naszej biD
bliotece liczy już niemal 10 lat.

Przez cały okres działalności
gościliśmy w ramach spotkań
w DKK pisarzy wielkiego formatu: m. in.: Olgę Tokarczuk,
Joannę Bator, Mariusza Czubaja,
Stanisława Srokowskiego, a także autorów bardzo popularnych
i lubianych przez naszych czytelników: Małgorzatę Kaliciń-

Sekretne życie Daisy
Sekretne życie księżnej
Daisy czyli o kulisach
spotkania autorskiego
ze Zbigniewem
Niedźwieckim Raviczem

N

iebezpiecznie wyemancypowana - tak o księżnej
Daisy mówił na spotkaniu autorskim Zbigniew Niedźwiecki Ravicz, autor książki
„Błękitna tożsamość”, której poświęcona była rozmowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach.
Cchoć wydawałoby się, że tak
dużo wiemy o Daisy, rozmowa
z autorem „Błękitnej tożsamości” wniosła wiele ciekawych
i niekoniecznie znanych powszechnie szczegółów z życia
Daisy. Szczególnie z okresu
młodości i pierwszych lat małżeństwa z księciem Hansem
Heinrichem XV. Młodość Daisy
przypada na ostatnie lata panowania królowej Wiktorii i frywolne można rzec lata panowania króla Edwarda VII, z którym
Daisy pozostawała w przyjaznych kontaktach. Zderzenie
z surową obyczajowością niemiecką i grubiańskimi wręcz
zachowaniami niemieckiego
władcy cesarza Wilhelma II (nb.
najstarszego wnuka królowej
Wiktorii) przysparzało Daisy
kłopoty również ze strony własnego męża, gdyż sztywna etykieta niemieckiego dworu, panowała również w rezydencjach
jego poddanych. Wychowana
w swobodnej i przyjaznej atmosferze Daisy, wielokrotnie bun-

gnanie, zadowolone z wesołej
zabawy w bibliotece dzieci
otrzymały zakładki i kolorowe
balony z logiem biblioteki.

3. Herman Leszek (poleca
Róża Stolarczyk)
G Latarnia umarłych
G Sedinum. Wiadomości
z podziemi.
4. Jagielski Wojciech: (poleca
Janina Dubrownik)
G Wszystkie wojny Lary
5. Munzer Hanni (poleca
Krystyna Dziurzyńska)
G Miłość w czasach zagłady
6. Marco Polo (poleca
Bronislawa Bednarek)
G Opisanie świata
7. Niedźwiecki Ravicz
Zbigniew (poleca Beata Wiciak)

piątek, 28 IV 2017
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Ewa Tadeuszak,
Agnieszka Okarmus,
Alicja Głąb

G Błękitna tożsamość

8. Ojca Grande przepisy
na zdrowe życie (poleca
Bronisława Bednarek)
9. Oz Amos (poleca Halina
Koncewicz)
G Opowieść o miłości
i mroku
10.Vulliammy Ed (poleca
Róża Stolarczyk)
G Wojna umarła, niech żyje
wojna
11.Yanaihava Hanya (poleca
Janina Dubrownik)
G Małe życie
Beata Wiciak

Wiedzą, jak debatować
10
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P

od koniec marca w II
Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja
w Wałbrzychu odbył się I
Wałbrzyski Turniej Debat Oksfordzkich dla Gimnazjalistów.
Wzięli w nie udział - z sukcesami - uczniowie naszego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków.
Debata oksfordzka powstała
w środowisku Uniwersytetu
Oksfordzkiego. Od kilku lat zdobywa popularność także w Polsce. Ma ścisłe zasady dotyczące
czasu i sposobu dyskutowania,
przede wszystkim charakteryzuje się wysoką kulturą prowadzenia sporu. Polega na tym, że dwa
zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym
zespole są (zwykle cztery) osoby
odpowiedzialne za: prezentację
stanowiska, jego uzasadnienie,
kontrargumentację i podsumowanie. Nad całością czuwa powołany marszałek debaty. Wystąpienia debatantów ocenia

trzyosobowe jury, biorąc pod
uwagę przygotowanie merytoryczne i retoryczne drużyny.
Każdy z mówców może otrzymać 30 punktów za pojedyncze
wystąpienie.
W takich ramach, w pojedynkach na argumenty musiała
zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami z Wałbrzycha oraz
Czarnego Boru, drużyna naszego gimnazjum w składzie:
G Adam Chlebowski (3a)
- prezentacja stanowiska
G Martyna Pisula (3a) - uzasadnienie stanowiska, argumentacja
G Daniela Pyk (3b) - kontrargumentacja
G Jakub Dmitruk (3b) - podsumowanie.
Nasza drużyna wygrała obie
debaty w fazie wstępnej turnieju,
przekonując, że ludzkość powinna przejść na wegetarianizm
i dowodząc, że pieniądze szczęścia nie dają. Z największą licz-

bą punktów z grona sześciu
debatujących szkół nasi mówcy
zameldowali się w półfinale.
W tej części turnieju tematy
były już bardziej wymagające.
Przekonywaliśmy, że polskie
powstania narodowe nie miały
sensu, a także broniliśmy tezy, że
Polska nie powinna przyjmować
waluty euro. Po zsumowaniu
punktów drużyn półfinałowych
okazało się, że nasi mówcy
z pierwszego miejsca awansowali do finału.

W finałowej debacie, broniliśmy tezy, że w Polsce należy
przeprowadzić reindustrializację. I tu nieznacznie ustąpiliśmy
gospodarzom, drużynie Publicznego Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu. W I Wałbrzyskim Turnieju Debat Oksfordzkich dla
Gimnazjalistów nasza drużyna
zajęła więc II miejsce, uzyskując
jednak największą liczbę punktów.

Na szczególne uznanie zasługuje Martyna Pisula, którą uhonorowano tytułem najlepszej
mówczyni turnieju. Martyna
wyróżniała się w każdej z pięciu
debat, uzyskiwała dla drużyny
średnio 28 punktów, co jest znakomitym wynikiem. Za najlepsze przygotowanie merytoryczne i retoryczne drużyny wyróżnienie i nagrodę otrzymał pan
Dariusz Dołhań.
Udział w Turnieju Debat Oksfordzkich był nowym, bardzo
twórczym i inspirującym doświadczeniem. Nasi debatanci
usłyszeli wiele pozytywnych
opinii ze strony sędziów i organizatorów - wskazywano na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, swobodę i poprawność
wypowiedzi, najlepsze zgranie
zespołu. Przed konkursem byli
pełni obaw, czy niespełna dwa
tygodnie przygotowań i kilka
wspólnych spotkań może przynieść takie rezultaty. W końcu

Zebrali górę grosza

część tematów debat nie należało do łatwych. Tym bardziej
naszym trzecioklasistom należą
się serdeczne podziękowania
i gratulacje!

Podziękowania dla pani Katarzyny Cabanek i pana Piotra
Fareja za pomoc w przygotowaniu argumentów do części tematów turnieju.

W SKRÓCIE...

W marcu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków zakończyła się akcja charytatywna Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomaganiem dzieciom rozłączonym z rodzinami i tymi, które są taką rozłąką
zagrożone. W akcji wzięli udział gimnazjaliści, nauczyciele i pracownicy administracyjni. Zebrano 300,21 zł i przekazano organizatorom. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny
W dniu 7 kwietnia najlepsi matematycy Zespołu Szkół Integracyjnych, z klasy
piątej: Amelia, Wiktoria, Michał i Karol wzięli udział w XIV Powiatowym
Konkursie Matematycznym w Publicznej Szkole Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu.
Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki, i przejście do dalszego etapu!

Zajączek w Niezapominajce
Każdego roku, tuż przed świętami wielkanocnymi, nasze przedszkole odwiedza
zajączek wielkanocny. Przychodzi, a raczej kica z prezentami dla dzieci. W tym dniu
w świąteczny nastrój wprowadziły nas dzieci z grupy „Jagódki” przestawiając teatrzyk.
W czasie uroczystości dzieci śpiewały, tańczyły oraz brały udział w zabawach.
Na panie również czekała konkurencja. A ile przy tym było radości i śmiechu! Pani
dyrektor złożyła życzenia świąteczne dla dzieci, całego personelu przedszkolnego oraz
przybyłym gościom.

Wielkanoc w Dwójeczce
W kalendarzu Publicznego Przedszkola nr 2 jest wiele radosnych i uroczystych dni. Ostatnie dni takie właśnie były. Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych, na naszych przedszkolaków czekało wiele przyjemności.
Dzieci wiedzą, że Święta Wielkanocne nie mogą odbyć się bez obecności zajączka. Oczekiwanie na „gościa” było przepełnione tajemniczością,
bowiem zając nie zjawił się ot tak...
W najbliższej okolicy zostawił ślady, dzięki czemu udało się go odnaleźć. Poszukiwania opłaciły się..., każde dziecko otrzymało koszyczek
pełen niespodzianek. Innym, tym razem bardzo uroczystym dniem, było
wielkanocne śniadanie. To niezwykły dzień w naszym przedszkolu, gdyż
wszystkie dzieci spotykają się przy jednym stole, aby spożyć wspólny posiłek i poczuć świąteczną atmosferę.

Utalentowany Maciej
Maciej Dembiński, utalentowany uczeń kl. I b LO w Świebodzicach, wziął udział w 62.
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim. Etap powiatowy odbył się w piątek, dnia 7 kwietnia
2017 r. i został zorganizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury.
Maciek został zauważony przez jurorów i zakwalifikował się do etapu rejonowego, który
odbył się w środę 12 kwietnia 2017 r. w Dzierżoniowie. Talent recytatorski naszego ucznia
został już doceniony na I Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej „Wiersze
ojców naszych” we Wrocławiu, gdzie Maciej otrzymał wyróżnienie. Maćkowi gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień patrona
w Trójce

Szkoła Podstawowa Nr 3 dumnie
nosi imię Władysława Broniewskiego. O tym wiedzą wszyscy, ale nie
wszystkim jest dobrze znana postać
poety i jego twórczość.
W celu przybliżenia jego sylwetki
7 kwietnia odbył się w szkole Dzień
Patrona. Przebiegał on na kilku płaszczyznach, ponieważ uczniowie zostali zapoznani z niezwykle ciekawą
biografią Broniewskiego - żołnierza,
poety, działacza. Obejrzeli program
artystyczny, a także wzięli udział
w dwóch konkursach - plastycznym
(należało narysować portret poety)
oraz ze znajomości życiorysu.
Uczniowie dowiedzieli się, że Broniewski wychowywał się w domu
o bardzo silnych tradycjach patriotycznych, że od najwcześniejszych lat
działał w organizacjach wojskowych,
był żołnierzem, orędownikiem miłości do ojczyzny. Wielu zaskoczyły
tragiczne szczegóły z życia prywatnego patrona - aresztowania, zsyłka,
śmierć najbliższych.
Mamy nadzieję, że Dzień Patrona
będzie skutkował wzrostem wiedzy
i szacunku do tego nietuzinkowego
artysty.
Katarzyna Jarosz,
Agnieszka Kiryczuk,
Anna Nowak, Marta Kędzia

Dzieci baśnie piszą

11 kwietnia poznaliśmy wyniki
Międzygminnego Konkursu Literackiego „Dzieci baśnie piszą” dla klas
IV-VI. Wśród laureatów znalazła się
Ania Wójcik z klasy Vb SP 4,
a Zosia Ciarcińska z klasy Va otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy
dziewczynkom sukcesu, umiejętność
pisania pięknych baśni zasługuje na
największe uznanie. Mamy nadzieję,
że będą w przyszłości rozwijać swoje
talenty literackie.

Konkurs recytatorski

7 kwietnia 2017r. w sali MDK-u
odbył się Miejski Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Szkołę
Podstawową NR 4. Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowali uczniowie
klasy 3b: Kiryczuk Oliwer, Neumayer Nadia, Pilipionek Marcelina, Zofia Ślusarczyk.

W konkursie wzięło udział 20
uczniów klas 1-3 wszystkich szkół
podstawowych w Świebodzicach,
którzy zostali wybrani na podstawie
eliminacji. Uczniowie recytowali
wiersze L. Kerna. Wszystkie dzieci
deklamowały pięknie, dlatego Jury
miało problem kogo nagrodzić. Po
burzliwej dyskusji i chwili oczekiwania nadeszła chwila ogłoszenia wyników.
Nadia Neumayer zajęła II miejsce,
Oliwier Kiryczuk - wyróżnienie.
Udział w konkursie był dla uczniów dużym doświadczeniem, które
na pewno wykorzystają w swojej dalszej edukacji. Po wręczeniu statuetek
i nagród wystąpiła zaproszona aktorka Teatru Lalek. Z pomocą wybranych dzieci z widowni przedstawiła
wiersz Tuwima ,,Rzepka” .Wszyscy
wspaniale bawili się i zachwyceni
wrócili do swoich szkół.

Z wizytą w szkole
specjalnej

Uczniowie z LO w Świebodzicach
pod opieką pani Ireny Horbaczewskiej po raz kolejny w tym roku
szkolnym mieli okazję spotkać się
z podopiecznymi z Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach i umilić im czas. Tym razem okazją do
integracji był udział naszych gospodarzy w programie prozdrowotnym
,,Zdrowie nie tylko w mowie”. Na
zaproszenie uczniów i nauczycieli ze
szkoły specjalnej grupa taneczna cheerleaderów „Okoń” z kl. IIa humanistycznej umiliła czas naszym przyjaciołom. Po radosnym i energetycznym występie nasi tancerze porwali
do wspólnej zabawy uczniów ze
szkoły specjalnej. Udowodnili tym
samym, że można dbać o zdrowie
również poprzez ruch.
I

Skrawacz - to zawód
przyszłości!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

B

iją się o nich pracodawcy,
oferując najlepsze warunki finansowe i socjalne
oraz doskonalenie umiejętności.
A jest ich na rynku wciąż za
mało. Obróbka skrawaniem to
technologia najczęściej dziś stosowana w zakładach przemysłowych, a fachowcy posiadający
takie umiejętności od razu otrzymują zatrudnienie.
Dlatego ten waśnie zawód
promuje świebodzicka Fundacja
Alae i zachęca młodzież ze szkól
zawodowych do kształcenia się
w tym kierunku poprzez różne
konkursy.
Jeden z nich, pn. „Nowoczesne technologie obróbki skrawaniem oczami ucznia” miał swój
finał 30 marca br.
- 7 marca grupa 40 uczniów ze
szkół zawodowych naszego regionu: Wałbrzycha, Świebodzic,

rozmaitości

Świdnicy, Ząbkowic Śl. i Dzierżoniowa, uczestniczyła w wyjeździe zorganizowanym przez
Fundację Alae na Targi Maszynowe Intec do Lipska - mówi
Paweł Ułaszewski, Kierownik
fundacji. - Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnieciami w dziedzinie obróbki skrawaniem, mechaniki, technik i przyrządów
pomiarowych oraz logistyki.
Zadaniem młodzieży było podzielić się na zespoły pięcioosobowe i przygotować prezentacje
multimedialne z tej wystawy,
promujące nowoczesne technologie obróbki skrawaniem.
21 marca zebrała się komisja
oceniająca, w skład której oprócz
nauczycieli weszli również przedstawiciele lokalnego przemysłu:
Firma Daicel z Żarowa, Firma
TH-Tech oraz TAZU ze Świebo-

dzic. Wyłoniono zwycięzców,
którzy otrzymali dyplomy i nagrody podczas uroczystego rozstrzgnięcia w siedzibie fundacji.
Najlepsi okazali sie uczniowie
Zespołu Szkół im. Prosińskiego
w Świebodzicach - brawo!
Drużyna w składzie:
Daniel Tomczyk
Denis Kurek
Patryk Szczerba
Bartłomiej Pięciak
Michał Matiaszkiewicz.
II miejsce zajęła drużyna z
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Świdnicy, w składzie:
Szymon Dominicki
Michał Spisak
Krystian Kuklis
Mateusz Karniłowicz
Adrian Rudzki
Miejsce III zespołowo
uczniowie ZS z Dzierżoniowa:
Jakub Buda

Kamil Franczak
Karol Adamczyk
Michał Włodarski
Celem działalności Fundacji
Alae ze Świebodzic jest wspieranie rozwoju zawodowego w zakresie obróbki skrawaniem i mechaniki
Zwycięskie drużyny zaprezentowały jeszcze raz swoje
prace, a ich pomysłowość i zaangażowanie zostały nagrodzone
prezentami ufundowanymi przez
firmy: Daicel, Faurecia oraz
Segepo-Refa. Firma Faurecia
z Wałbrzycha oraz Fitness Road
ze Świebodzic zabezpieczyła
również poczęstunek dla wszystkich uczestników Finału.
Gratulujemy drużynom zwycięstwa, dziękujemy uczniom za
zaangażowanie, a firmom za
wsparcie naszych działań i poświęcony czas.

Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim, byłym Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Mamy być z czego dumni
S

zanowni Czytelnicy, dziś
publikujemy rozmowę z panem Bogdanem Zrojewskim, który zaangażował się
w prace kapituły, doceniającej
polskie rzemiosło. Projekt Via
Artis Polonia będzie realizowany w Świebodzicach, a jego pomysłodawcą jest Janusz Kujat,
organizator Festiwalu Sztuki
i Rzemiosła Targira-art., który
będzie miał swoją kolejną edycję
już w czerwcu. Nasza gazeta
patronuje temu wydarzeniu.
Wywiad miał się ukazać
w poprzednim wydaniu, jednak
ze względu na tragiczne wydarzenia w naszym mieście nie
zmieścił się w zapowiadanym
numerze.
GŚ: - Jak ocenia Pan pomysł
powołania nagrody Via Artis
Polonia iorganizację
Festiwalu Sztuki i Rzemiosła
Targira w Świebodzicach?
Bogdan Zdrojewski: - Bardzo dobrze. I to z kilku względów. Po pierwsze, uważam że
sztuka rzemieślnicza jest wciąż
niedoceniana. Po drugie, bo właśnie w odniesieniu do tradycyjnego rzemiosła, możemy o sobie
powiedzieć: „jesteśmy znakomici”. I po trzecie - to bardzo waż-

ny fragment rynku, łączący trudne zawody ze sztuką i użytecznością.
G Czy polskie rzemiosło jest
cenione na rynku rodzimym
i zagranicznym? Czy według
Pana doświadczeń Europa
zna polskie produkty
rzemieślnicze?
- Na rynku rodzimym „coś
drgnęło”. Cieszę się, bo miałem
w tym także swój udział. Jako
minister kultury, przywróciłem
tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Dyplom ten funkcjonował od 1978 do 1989 roku,
a potem zniknął wraz z podstawą prawną, na ponad 20 lat.
Wręczając go po raz pierwszy na
Zamku Królewskim, w 2013
roku, między innymi: Lucjanowi Myrta, Leszkowi Ukleji,
Ryszardowi Mazurowi, Paulinie Binek czy Markowi Drzażdżyńskiemu, miałem świadomość honorowania artystów
klasy światowej.
Nasi rzemieślnicy mają renomę, dysponują ogromną wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem. Zdobycie właściwego
przygotowania do określonej
profesji to lata pracy, wytężonego wysiłku, konieczności uzy-

skania także międzynarodowego
szlifu. Złotnicy, introligatorzy,
zegarmistrzowie, jubilerzy, organomistrzowie, rusznikarze, kaletnicy, muszą mieć wiedzę wykraczającą poza rynek i doświadczenia krajowe. Wielu z nich
to wielokrotnie nagradzani autorzy prac i realizatorzy funkcjonujących w przestrzeni publicznej projektów.
Niestety, z przykrością dodam, że administracja publiczna
wyższego szczebla nie korzysta
z dorobku naszych rzemieślników i też go nie promuje. Tym
bardziej cieszy inicjatywa „Via
Artis Polonia” i wzmacnianie
rangi samego Festiwalu Targira.
G Co można zrobić, by
wspomóc polskie rzemiosło?
- Potrzebne są i zachęty finansowe, np. pewne preferencje podatkowe, i - przede wszystkim
- budowanie szacunku, uznania,
wobec rzadkich i często ginących zawodów.
G Jak ocenia Pan obecnie
sytuację Polski w Unii
Europejskiej?
- Jest ona bardzo silna, znacząca i - bez wątpienia - wypracowana na wielu polach. Dobrą
renomę ma najmłodsze pokole-

nie, politycy z doświadczeniem
międzynarodowym, a także ci,
którym zawdzięczamy sukcesy
Polski po 1989 roku. Owszem,
obecne zawirowania, mocno nas
dotykają, ale jeszcze bez odczuwalnego uszczerbku. Parlament
Europejski to miejsce, gdzie
wszystkie decyzje zapadają bez
zbytniego pośpiechu i wciąż
można korygować, także przyszłe skutki rozmaitych projektów. Niezwykle ważna natomiast będzie jesień, bo to wówczas zapadną kluczowe decyzje,
dotyczące spraw budżetowych
na kolejną perspektywę finansową.
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ZAADOPTUJ ZWIERZAKA Z GAZETĄ ŚWIEBODZICKĄ
ziś kolejny odcinek naszego
cyklu, w którym prezentujeD
my Państwu czworonogi ze

schronisk w naszym najbliższym
otoczeniu. Tym razem chcielibyśmy zachęcić Was, Drodzy Czytelnicy, do adopcji psiaków, znalezionych w naszym mieście.
Trafiły do Ośrodka Pomocy dla
Zwierząt w Gilowie. Mają tu
bardzo dobrą opiekę, ale nic nie
zastąpi własnego, kochającego
domu...
Może ktoś z Państw przygarnie i stworzy taki dom Mańkowi,
Tequili, Tibie lub Sindbadowi?
Te zwierzaki wiele w swoim
życiu przeszły, a niektóre nigdy
nie miały prawdziwego domu…
Pamiętaj - NIE KUPUJ!
ADOPTUJ!

zachowuje czystość, ładnie chodzi na smyczy, jest bardzo łagodna do ludzi.

G MANIEK mały pies, doskonały stróż domu. Maniek niestety nie akceptuje innych psów.
Do schroniska trafił z paskudną
chorobą skóry i jeszcze przez
kilka miesięcy wymaga leczenia.
Szukamy Mańkowi domu z ogrodem.

łagodną suczką, może zamieszkać nawet z małymi dziećmi.

G SINDBAD duży, około 15letni pies, o bardzo łagodnym
charakterze. Kocha ludzi i akceptuje inne zwierzęta. Sindbad
nigdy nie miał prawdziwego
domu, do schroniska trafił z wyniszczonym organizmem.

Ośrodek Pomocy
dla Zwierząt
w Gilowie
(dawne schronisko
w Uciechowie)

G TEQUILA duża suczka
o niezwykle łagodnym charakterze. Nie miała łatwego życia,
mimo to nie straciła zaufania do
ludzi. Został jej może rok życia,
nie warto, aby spędziła go
w schroniskowym boksie. Czy
znajdzie się choć jedna osoba,
która podaruje jej dom? Tequila

tel. 510 433 322
lub 889 137 137
www.gilow.pl
G TIBIA około 13-letnia,
średnia suczka. Tibia wymaga
domu z ogrodem, w którym
czuje się najlepiej. Jest bardzo

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

www.facebook.pl/
schronisko.gilow

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Janiny Gajdy,

- Synowie, Rodzeństwo i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci z Rodzinami

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Mirosława Kłosowskiego

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

Ś.P. Antoniego Gałka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuk z Żoną i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Annę Wiśniewską
- Dzieci, Ojciec, Siostry i Rodzina

Ś.P. Marii Palmowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzeństwo, Dziadek,
Ciocie, Wujkowie i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na
miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Kazimierza Nowakowskiego
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Marii Dziewit
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Szkoła cała w błękicie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

dniu 3 kwietnia
2017 r. w Zespole
Szkół Integracyjnych odbyły się
uroczystości z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział
w apelu oraz happeningu, zorganizowanych przez nauczycieli
placówki.
Szkoła została zarejestrowana
na stronie internetowej fundacji
JIM, jako placówka włączająca
się akcji „Świecimy na niebiesko”.
Apel poprowadzony przez
Julię i Angelikę z klasy II gimnazjum, w którym wystąpili
uczniowie z klasy VI, klasy I
gimnazjum oraz klasy I edukacji
wczesnoszkolnej, miał na celu
uświadamianie czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Klasa
I gimnazjum pod kierunkiem
pani Agaty Ranfl-Liwo przygotowała występ, który wyjaśnił

widzom, jak funkcjonuje i co
czuje osoba z autyzmem. Uczniowie klasy VI, pod kierunkiem
pana Łukasza Fortuny swoim
występem wzruszyli publiczność - mówili o potrzebach osoby z autyzmem - o potrzebie zrozumienia, akceptacji, tolerancji,
szacunku i miłości. Widzowie
obejrzeli także krótkie filmy, ilustrujące funkcjonowanie dzieci
z ASD („Podróż Marii”, „Przeciążenie sensoryczne”, „Carly
w kawiarni”).
Na uroczystości pojawili się
zaproszeni goście - Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn,
zastępca i skarbnik Rady Rodziców PZSI- pani Małgorzata
i pan Łukasz Dominik oraz
dyrektor Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych Magdalena Stąpor.
Po apelu wszyscy wyszli
przed szkołę, gdzie odbył się
happening balonowy - niebieskie „światełka” pofrunęły do
nieba, jako symbol jedności
z osobami z ASD.

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIEJSKIEJ

Uroczystość i happening zorganizowały nauczycielki, panie:
Magdalena Półtorak, Agnieszka Różycka, Karolina Mielnik.
Serdecznie dziękujemy także
pani Joannie Grzelak i pani
Violetcie Siwiak za pomoc
w niebieskiej dekoracji naszej
szkoły, pani Karolinie Mielnikza organizację projektów plastycznych, a także nauczycielom

w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego. Od tamtej pory regularnie spotykają się,
aby wspólnie omawiać potrzeby
oraz problemy młodzieży i wspólnie wypracowywać rozwiązania.
Wciąż nie brakuje im motywacji, dlatego 17 marca odbyło się
kolejne spotkanie radnych. Chociaż tematów do rozmowy, tym
razem, nie było tak dużo jak
zwykle uczestnicy spotkania
uważnie przeanalizowali każde
zagadnienie. Mowa była między
innymi o potrzebie zainstalowania w Świebodzicach parkome-

trów, kwestii ścieżek rowerowych, monitoringu w toaletach
miejskich oraz domknięte zostało kilka innych zagadnień. Wypracowane wyniki obrad zostaną
wkrótce wdrożone w życie.
13 kwietnia we Wrocławiu
odbył się 3 Dolnośląski Kongres
Samorządowy. Wzięła w nim
udział również reprezentacja
Młodzieżowej Rady z naszego
miasta. Podczas Kongresu miały
być omawiane takie zagadnienia
jak: „Samorząd u progu zmian.”,
„Czas na kolej.”, a także „Wieś
2.0. Kierunki rozwoju dolnośląskiej wsi.”. Relacja z całego
wydarzenia ukaże się już niebawem.

tych zawodów - to nie wynik żadnego
sportowca, lecz... kibica, a właściwie
super-kibica, świebodziczanina Stefana
Śliwy.
Pan Stefan od lat pasjonuje się sportem. Jego konikiem są różnego rodzaju
statystyki, wyniki, a także historia turniejów i mistrzostw. W swojej pasji
doszedł już do takiego znawstwa, iż
pewnego dnia postanowił skonfrontować swoją wiedzę z innymi kibicami,
biorąc udział w zawodach, w których
kibice sportowi rywalizują ze sobą wła-

- pani Agacie Ranfl- Liwo i panu
Łukaszowi Fortunie - za przygotowanie wzruszających występów uczniów.
Mamy nadzieję, że poruszane
podczas apelu treści wzbogaciły
nas o nową wiedzę i przyczynią
się do pełniejszego obrazu oraz
zrozumienia osoby z ASD.
I

Nie bójmy się inności

maja 2017 r. będziemy po
raz pierwszy obchodzić
Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia pod hasłem
,,Pod wspólnym dachem nieba”.
O wydarzeniu rozmawiamy
z Małgorzatą Nosal, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach, pomysłodawczynią eventu.
GŚ: - Skąd pomysł na zorganizowanie Świebodzickiego
Dnia Akceptacji?
Małgorzata Nosal: - W naszym mieście jest wiele placówek i instytucji, opiekujących się dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Są oni
oni częścią naszej społeczności
i chcemy, żeby mieszkańcy
miasta ich dostrzegli, poznali,
spędzili wspólnie czas. To będzie realna integracja, z przełamaniem wszelkich barier.
G Na czym będzie polegała ta
integracja?
- Będą gry i zabawy integracyjne, z użyciem chusty Klanza,
zabawy rytmiczne. Chcemy, żeby brali w nim udział wspólnie
wszyscy, którzy pojawią się na
Dniu Akceptacji. Będzie też

Świebodzicki mistrz kibiców
iedem tytułów wicemistrza Polski,
sześć brązowych medali, a w sumie
S
dwadzieścia razy w najlepszej szóstce
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ija już prawie 1,5 roku
odkąd obecni młodzieżowi
M
radni po raz pierwszy zasiedli
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FOT. ŁUKASZ FORTUNA I MAGDALENA PÓŁTORAK

Magdalena Półtorak

oświata/sport

śnie wiedzą na temat poszczególnych
dyscyplin. Efekt? Wspomniany powyżej - od 2001 roku, gdy po raz pierwszy
stanął na podium Mistrzostw Polski
(zajął wówczas 3. miejsce), stał się
jedną z legend zawodów. Do srebrnych
i brązowych medali mistrzowskich
regularnie dokłada także puchary na
innych zawodach tego typu (ostatni
puchar za III miejsce finału krajowego
konkursu (120 lat na olimpijskim szlaku), choć, jak sam wspomina - ciągle
celuje w najważniejszy, złoty medal,
który od siedemnastu lat zarezerwowany jest dla tego samego uczestnika, kibica z Kluczborka, który jest totalnym

można bliżej się poznać, ale też
przełamać bariery fizyczne
przed czyjąś niepełnosprawnością.
G No właśnie, czy jesteśmy
tolerancyjni na inność
- w tym przypadku niepełnosprawność? Czy nadal
osoby niepełnosprawne
wzbudzają co najmniej lęk,
jeśli nie niechęć?
- Niestety tak, bo nasza przestrzeń publiczna nie jest dostosowana do potrzeb takich osób,
one rzadko pojawiają się na ulicach, koncertach, wydarzeniach
kulturalnych, czy nawet w sklepie; stąd budzą lęk. Osoby niepełnosprawne różnią się od
zdrowych, czasami także fizycznie. Ich inność budzi dystans - niepotrzebnie. Chcemy,
żeby także te bariery zostały
przełamane. Bo przecież są to
ludzie w pełni sprawni w swoim człowieczeństwie: przeżywają te same uczucia i emocje,
co my, ludzie zdrowi.
G Czy Świebodzicki Dzień
Akceptacji i Zrozumienia
będzie imprezą cykliczną?
- Tak, chcielibyśmy, żeby
była to impreza cykliczna, ale

dominatorem konkursów wiedzy o sporcie.
I właśnie w Kluczborku, 8 kwietnia,
odbyły się po raz 40. Mistrzostwa
Polski Kibiców Sportowych, na których
pan Stefan zdobył swój siódmy tytuł
wicemistrza Polski. By tego dokonać,
musiał wykazać się nie lada wiedzą.
Pytania były szczegółowe, ale co to dla
takiego specjalisty. Pan Stefan wiedział
więc, który klub piłkarski ma w swoim
herbie pelikana, w którym roku odbyły
się pierwsze mistrzostwa Polski w boksie kobiet, czy ile punktów w sezonie
zasadniczym 2016 zdobył koszykarz
Kobe Bryant.

może będzie zmieniać swoją
formułę.
G Ile placówek weźmie
udział w tym wydarzeniu?
- Wszystkie placówki publiczne z terenu miasta (szkoły
i przedszkola), zaproszone zostały także organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Stowarzyszenie
„Smyki”, Środowiskowy Dom
Samopomocy, i Dom Pomocy
Społecznej.
I

Zapraszamy
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11 Mszą Św. w parafii
św. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Następnie odbędzie się
przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego. Tam odbędą się
integracyjne gry i zabawy, w których wezmą udział uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych, instytucji zrzeszających osoby
niepełnosprawne w naszym mieście, delegacje uczniów
z placówek i szkół masowych.
Imprezę objął Patronatem Honorowym Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
Partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
a patronem medialnym Gazeta Świebodzicka
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się!

To kolejny sukces pana Stefana
Śliwy, choć, mamy nadzieję, nie ostatni.
Oby na przyszłych zawodach - a te już

w czerwcu w Dzierżoniowie, udało się
wywalczyć upragnione pierwsze miejsce.
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IV Liga
zapunktowała

W Wielką Sobotę czwartoligowcy zdobyli pierwszy punkt
z Orłem Sadowice, drużyną okupującą ostatnie miejsce w tabeli. Wiedzieliśmy że nie będzie to
łatwy mecz gdyż z podobnego
założenia zdobycia punktów
wychodzili przeciwnicy, nikt nie
miał zamiaru odpuszczać. Mimo
przewagi nasz zespół jako
pierwszy musiał wyciągać piłkę
z siatki. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa.
W drugiej części spotkania
w dalszym ciągu napieraliśmy
na bramkę przeciwnika w końcu
po indywidualnej akcji Pawła
Grzesiaka i jego strzale wyrównaliśmy. Gdyby nasi zawodnicy
byli bardziej skuteczni, cieszylibyśmy się z trzech punktów, ale
jest przełamanie, pierwszy punkt
i opuściliśmy strefę spadkową.
W najbliższą sobotę biało-niebiescy udają się do Wołowa,
a w następnej kolejce zagramy
z Jaworzyną Śląską.

Trampkarze
ulegli Oławie

W rozegranej IV kolejce Dolnośląskiej Ligi Trampkarzy nasza drużyna zmierzyła się z KS
Oława.
Rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem. Po rzucie wolnym
w wykonaniu Patryka Gwoździa drużyna trenera Krzysztofa
Króla wyszła na prowadzenie.
Po kilkunastu minutach ten
sam zawodnik miał okazję do
podwyższenia wyniku z rzutu

karnego, niestety bramkarz rywali obronił strzał. Nasza drużyna przeważała w pierwszej połowie. Zespół z Oławy miał tylko
dwa stałe fragmenty, które jednak wykorzystał z pełną bezwzględnością. Na przerwę schodziliśmy przegrywając 1:2.
W drugiej połowie zawodnicy
Victorii rzucili się do odrabiania
strat, co doprowadziło w efekcie
do wyrównania.
W końcówce spotkania w wyniku podbramkowego zamieszania po rzucie wolnym na naszym
polu karnym został sfaulowany
zawodnik z Oławy. Przeciwnicy
po raz trzeci wykorzystali stały
fragment gry i ustalili wynik
meczu na 2:3.
W kolejnym spotkaniu 29
kwietnia nasza drużyna zmierzy
się na wyjeździe z ekipą Górnika
Wałbrzych
Skład Victoria Świebodzice:
Maciej Ołdak,
Hubert Jakubowski,
Konrad Cieślik,
Paweł Turlejski,
Rafał Lichota,
Patryk Gwóźdź,
Dawid Ślęzak,
Kamil Bolek,
Łukasz Reczyński,
Daniej Pichurski,
Jakub Nawojski,
Jakub Wiśniowski
Źródło:
www.victoriaswiebodzice.futbol
owo.pl

Przegrana z Wołowem

W sobotę, 22 kwietnia, nasi czwartoligowcy ulegli na wyjeździe
MKP Wołów. Wynik niestety, niezbyt chwalebny dla naszych piłkarzy - 7:3. Bramki dla naszej drużyny strzelili: w 1-szej minucie
Dominik Woźniak, 16 minuta - strzela Artur Słapek. MKP Wołów
vs MKS Victoria Świebodzice 1:2. W 31-szej gospodarze rzut karny
z kapelusza strzelają na 2:2, w 65-tej bezpośrednio z rzutu rożnego
Marcin Traczykowski strzela na 5:3.
Skład; Osóbka Adrian, Rojek Piotr, Błaszczak Mariusz, Struski
Adam, Andrzejewski Mariusz, Słapek Artur, Traczykowski Marcin,
Meges Tomasz, Borowiec Daniel, Wozniak Dominik, Galasiński
Łukasz na zmiany wchodzili: Grzesiak Paweł, Dobrowolski Adrian.

Oferty pracy z PUP Filia w Świebodzicach
I EUROPEJSKA AKADEMIA MEDYCYNY LUDOWEJ Plac Dworcowy 2 c,
Świebodzice, stanowiska: fizjoterapeuta, masażysta, robotnik gospodarczysprzątaczka, recepcjonista/tka, pokojówka telefon kontaktowy: 797 096 706,
e-mail: info@folmedicine.eu
I GEISSER Sp. z o.o. w Świebodzicach, stanowisko: stolarz, telefon kontaktowy:
74 854 02 92
I PHUP METAL-PLAST w Świebodzicach, stanowiska: operator maszyn,
pracownik segregacji PVC, pracownik fizyczny, sprzątaczka
telefon kontaktowy: 74 666 58 01
I VERKA P.H.U. Plac Wolności 23, Dobromierz, stanowisko: murarz, telefon
kontaktowy: 793 299 612
I TESCO (POLSKA) sklep w Świebodzicach, 1/2 etatu, stanowiska: asystent
ds. administracji, asystent ds. zapasów, telefon kontaktowy: 608 025 598
I P.P.H.U. „EUROWOLLE” w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 38, stanowiska:
specjalista ds. marketingu, sekretarka, telefon kontaktowy: 74 854 74 72
I „MS” Mark Śnieżyk i Wspólnicy Mokrzeszów 26 B Zajazd eMeS, stanowiska:
kelnerka/recepcjonistka, kasjer-sprzedawca na stacji paliw, telefon kontaktowy:
696 413 109
I NEONET S.A. ul. Strzegomska 19, sklep w Świebodzicach, stanowisko:
doradca klienta - sprzedawca RTV/AGD, e-mail: a.sniezka@neonet.pl
I TESTER Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 18 A, Świebodzice, stanowiska:
technik-elektronik, konstruktor-technolog, telefon kontaktowy: 74 854 30 46,
e-mail: jszuchnik@tester.net.pl
I GRAJEWSCY Sp .J. ul. Strzegomska 49, Świebodzice, stanowisko:
referent ds. gospodarki magazynowej, e-mail: ksiegowosc@grajewscy.pl

Kontakt w sprawie ofert pracy; 74 854 05 77, 531 316 159

Puchar Klubu Kibica
Świebodzice
W

sobotę 8 kwietnia 2017
r. odbyły się w Świebodzicach IX Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica. Świebodzice
gościły 389 zawodników z 32
klubów z całej Polski. Gościem
specjalnym, a zarazem niespodzianką tegorocznych zawodów
była Mistrzyni Paraolimpijska
Oliwia Jabłońska.
KS Rekin Świebodzice reprezentowali: Szymon Bak, Mateusz Biełous, Maciej Bloch,
Martyna Borczyk, Olaf Borowiec, Wiktoria Burek, Natasza
Bylińska, Emilia Cajzer, Julia
Chryplewicz, Tomasz Ciesielski, Andrzej Damsz, Jakub
Gadacz, Gracjan Giezek, Filip
Glejzer, Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Paweł Hyckowski, Maciej Jachym, Radosław Juś, Mateusz Karniszewski, Miłosz Kawalec, Miłosz
Knihnicki, Amadeusz Kołaczek, Tymoteusz Kołaczek, Angelika Kurowska, Maria Kutyło, Martyna Markiewicz,
Alicja Maziar, Aleksandra
Obajtek, Orlando Oranje, Igor
Orłowski, Vanessa Popiel,
Marta Proce, Maja Sacher,
Kornel
Skowron,Kornelia
Strzępek, Sebastian Słomiński,
Jakub Suława, Wojciech Surowiecki, Aleksander Szymankiewicz, Kamila Świdnicka,
Antoni Tokarski, Stanisław
Tokarski, Warzecha Grzegorz,
Julia Wiktorowicz, Maja Wołoch, Filip Woliński, Hanna
Zawadzka, Kajetan Zdanowicz, Patryk Zdanowicz.
Podczas zawodów rozgrywane były dystanse sprinterskie 50
i 100 metrowe we wszystkich
stylach oraz Super Puchar na
dystansie 100 metrów stylem
dowolnym.
Zmagania zawodników rozpoczęły konkurencje 50 metrowe. Jako pierwsi na starcie stanęli „delfiniści”. Styl motylkowy
przyniósł nam 7 medali: 1 złoty
- Angelika Kurowska , 4 srebra
- Zuzanna Grylewicz, Aleksandra Obajtek, Szymon Bak, Miłosz Knihnicki oraz 2 brązy
- Jakub Gadacz, Gracjan Giezek. Kolejni startowali grzbieciści. Tutaj również nasi zawodni-

cy spisali się znakomicie i wywalczyli 9 medali: 4 złota Martyna Borczyk, Julia Chryplewicz, Filip Glejzer, Paweł Hyckowski, 4 srebra - Alicja Maziar,
Kornelia Strzępek, Sebastian
Słomiński, Stanisław Tokarski
i 1 brąz - Maja Wołoch. W stylu
klasycznym, czyli tzw. żabką
najlepszymi z naszych zawodników byli: złoto - Emilia Cajzer,
Marcelina Glejzer, Aleksandra
Obajtek, Maciej Jachym srebro
- Zuzanna Grylewicz, Vanessa
Popiel, Andrzej Damsz, Igor
Orłowski oraz brąz - Martyna
Borczyk, Miłosz Kawalec, Tymoteusz Kołaczek. Największym zainteresowaniem cieszyła sie konkurencja 50 metrów
stylem dowolnym. Rekiny do
swego worka z medalami dorzuciły osiem krążków: złoto - Angelika Kurowska, Hanna Zawadzka, Filip Glejzer, srebro
- Emilia Cajzer, Miłosz Kawalec, Miłosz Knihnicki, Igor Orłowski, oraz brąz - Maja Wołoch.
Po niewielkiej przerwie rozpoczęto konkurencje 100 metrowe. Tak jak w przypadku konkurencji 50 metrowych jako pierwsi na słupkach startowych stanęli
zawodnicy pływający stylem
motylkowym. W tej konkurencji
wystartowało tylko trzech naszych przedstawicieli. Dwójka
wywalczyła medale. Złoto - Zuzanna Grylewicz oraz brąz - Gracjan Giezek. Konkurencja 100
metrów stylem grzbietowym - to
7 krążków dla naszych pływaków. Złoto - Julia Chryplewicz,
Aleksandra Obajtek, Kornelia
Strzępek, Kamila Świdnicka,
Hanna Zawadzka, Paweł Hyckowski, srebro - Sebastian Słomiński, brąz - Martyna Borczyk,
Alicja Maziar, Stanisław Tokarski. Kolejna konkurencja i kolejne medale dla KS Rekin - 100
metrów stylem klasycznym. Nasze żabki zdobyły: złoto - Andrzej Damsz, srebro - Emilia
Cajzer, Marcelina Glejzer, Maciej Jachym, Miłosz Kawalec,
Igor Orłowski. Najbardziej
wszechstronna konkurencja zawodów, wymagająca umiejętności pływackich w każdym stylu
- 100 metrów stylem zmiennym,

UKS Ameoli informuje,
że od dnia 03.04.2017 r. przenosi treningi łucznicze
na tory otwarte do Komorowa.
Treningi będą się odbywały w Poniedziałki i Środy
od 17:00 do 18:30.

tutaj nasi zawodnicy dołożyli
medali złoto - Marcelina Glejzer,
Filip Glejzer, Sebastian Słomiński, srebro - Julia Chryplewicz,
Marta Proce, Maciej Jachym,
Stanisław Tokarski oraz brąz
- Alicja Maziar, Jakub Gadacz.
Ostatnią konkurencją indywidualną był Super Puchar (100 m
dowolnym) rozgrywany w kategorii open kobiet i open mężczyzn. Za ustanowienie nowego
rekordu wyznaczono nagrodę
pieniężną. Wśród kobiet rekord
należy do Alicji Tchórz, która
ustanowiła go w 2015 roku,
natomiast wśród mężczyzn rekord Super Pucharu należał do
Pawła Juraszka - 49,49. W konkurencji kobiet nie udało się
ustanowić nowego rekordu, a nasza zawodniczka Hanna Zawadzka zajęła 2 miejsce. Bieg
mężczyzn wygrał zeszłoroczny
rekordzista, który z czasem 48,87
ustanowił nowy rekord Super
Pucharu mężczyzn.
Zawody zakończyły starty
sztafet 4x50 dowolny kobiet
i 4x50 dowolny mężczyzn.
Konkurencje
rozgrywano
w dwóch kategoriach wiekowych 2002 i młodsi, 2001 i starsi. W konkurencji kobiet 2002
i młodsi trenerzy wystawili 2
drużyny sztafetowe: sztafeta
Alicja Maziar, Hanna Zawadzka,
Aleksandra Obajtek i Marta Proce wywalczyła w pasjonującej
walce złoty medal, natomiast
skład: Julia Chryplewicz, Emilia
Cajzer, Maria Kutyło i Marcelina Glejzer zdobyła srebro.
W kategorii 2001 i starsi skład
sztafetowy: Martyna Borczyk,

Gazeta Świebodzicka
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Kornelia Strzępek, Zuzanna
Grylewicz i Vanesssa Popiel
wywalczył brązowy krążek.
Również srebrne medale wywalczyły w poszczególnych kategoriach składy męskie: 2002
i młodsi - Miłosz Knihnicki, Andrzej Damsz, Stanisław Tokarski
i Paweł Hyckowski; 2001 i starsi - Sebastian Słomiński, Wojciech Surowiecki, Kajetan Zdanowicz i Grzegorz Warzecha.
Widowiskowe starty Super
Pucharu i sztafet podziwiał również nasz gość specjalny - Oliwia Jabłońska oraz obecni na
zawodach przedstawiciele sponsorów.
Nasi goście uczestniczyli również w ceremonii dekoracji najlepszych zawodników poszczególnych konkurencji, jak i klasyfikacji generalnej. Puchar za klasyfikację generalną medalową
otrzymał KS Rekin Świebodzice
zdobywając łącznie 68 medali
(24 złotych, 30 srebrnych i 14
brązowych), drugie miejsce zajął
klub Atol Oleśnica z 31 medalami.
Całym zawodom towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera, którą zawdzięczamy wspaniałym zawodnikom jak i trenerom. Gratulujemy pływakom
wspaniałych wyników. Dziękujemy trenerom za trud w przygotowanie zawodników. Szczególne podziękowania dla sponsorów oraz dla Klubu Kibica. Kolejna edycja naszych roku zakończyła się sukcesem zarówno
sportowym jak i organizacyjnym.
I
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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
www.mojdomswiebodzice.pl
1. Osiedle Piastowskie. Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w apartamentowcu na ul. Królowej
Elżbiety. I piętro. 81 M2 cena 265 tys.

12. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania.
Kawalerka na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8 M2 cena 85,900.

2. Osiedle Piastowskie. Sprzedam kawalerkę na
parterze - nowa część osiedla. 30 M2 cena 99 tys.

13. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 M2 cena 178 tys.

3. Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 M2 cena 210 tys.
4. SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
Do mieszkania przynależy ogródek rekreacyjny.
40 m2 cena 67 tys.
5. Centrum Świebodzic. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy Piłsudskiego.
Ogrzewanie elektryczne. 49 m2 cena 107 tys.
6. Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m2. Cena 450 tys.
7. Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8 m2 cena 150 tys.
8. Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Po kapitalnym remoncie.
Bardzo dobra lokalizacja. 47 m2 cena 180 tys.
9. Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.
10 Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym remoncie. 47 M2
cena 139,900
11. Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m2 cena 145 tys.

14. Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61 m2 cena 175 tys.
15. NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 99.000,00
16. Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m2 cena 49 tys.

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29
 Skupujemy mieszkania z gotówkę, może być
z zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy. Tel. 698-956-077
tel. 74-663-80-29.
 Świebodzice. Salon z kominkiem, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, kamienica,
niezależne wejście, gazowe dwufunkcyjne, 84 m2.
Cena 124 000 zł, możliwy wynajem za 500 zł.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29.
 Świebodzice. Apartament w kamienicy, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka, przedpokój,
wysoki standard, audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 216 000 zł. Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29.
 Świebodzice, dom 194 m2, wysoki standard,
działka 1460 m2. 5 pokoi. Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29.

17 Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie 690 m2 cena 34 tys. Ceny podlegają
negocjacjom.

 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, I piętro, kamienica, centrum Świebodzic,
po remoncie, 38 m2 cena 99 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077.

18. DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem. 40 m2
cena 1500,00

 Świebodzice. Sypialnia, salon z aneksem
z balkonem, łazienka z WC, przedpokój nowe
budownictwo, stan deweloperski. 36,65 m2.
Cena 110 000zł. Tel. 576-999-077.

19. DO WYNAJĘCIA. Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe. Każdy po 42 m2.
Cena 5000,00
20. DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 M2
cena najmu 4000 zł.
21.DO WYNAJĘCIA. Dom (mieszkanie)
na osiedlu domów jednorodzinnych. 3 pokoje,
kuchnia, ogródek. W pełni wyposażone. 53 M2
ze skosami (po podłodze liczony metraż to 99 m2)
cena 1700,00

FIRMA JOLEND - LECH LENDO
Świebodzice ul. Ciernie 18
posiada do wynajęcia lokale:
 pomieszczenie o pow. 210 m2 na 6 m wysokości - 2 bramy
wjazdowe, duży plac manewrowy, wszystkie media - na magazyn,
produkcję, usługi
 biura, pomieszczenia socjalne

 place składowe, parkingi o pow. 1500 m2

Bliższe informacje tel. 506 032 896
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na Osiedlu Piastowskim,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XXVII/191/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na Osiedlu
Piastowskim, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, w terminie do dnia 22.05.2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka,
WC, przedpokój duży balkon, słoneczne, wysoki
parter, po remoncie, nowe budownictwo, 52 m2.
Cena 145 000zł.
 Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka
z WC, przedpokój, mieszkanie po remoncie,
I piętro, 70 m2. Cena 215 000 cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077.

 Świebodzice. Dom Osiedle Słoneczne. 3 pokoje,

salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki,
garderoba, taras, podpiwniczony, wiatrołap,
garaż, 200 m2, duża działka, stan surowy
zamknięty, 299 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077.
 Świebodzice. Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
2 łazienki, wiatrołap, garaż, duża działka 7 ar,
stan deweloperski, cena 350 000.
Tel. 576-999-077.
 Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową - 100 m2 parter, witryny, 6 000zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29.
 Świebodzice. Salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie. Cena 158 000 .
Tel. 576-999-077.
 Świebodzice. Osiedle Piastwoskie. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, II piętro,
po remoncie. 46 M2, cena 146 000.
Tel. 576-999-077.
 Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, I piętro kamienica,
po częściowym remoncie. 57 M2, cena 130 000.
Tel. 576-999-077.
 Działki - 3,5 km od Świebodzic, powierzchnia
11,48 ar, media na granicy działki, malownicza
okolica. 74 000 zł. Tel. 698 956 007,
74-663-80-29.
Dla zdecydowanych klientów pilnie poszukujemy
mieszkań, domów, lokali do wynajęcia na terenie
Świebodzic oraz pobliskich miejscowości.
Tel. 698 956 007, tel. 74-663-80-29.
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Świebodzice w wycinkach
prasowych
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D

rodzy Czytelnicy, dziś
Państwa kolejny ulubiony odcinek o historii naszego miasta
sprzed półwiecza. Jesteśmy
w roku 1961. Siedmiotysięczne
wówczas Świebodzie tętnią życiem zakładów przemysłowych
- prym wiedzie Śnieżka. Dowiadujemy się także m. in., że
w tymże roku przy jednej ze
szkół podstawowych powstaje
Młodzieżowy Dom Kultury. Pojawia się także informacja o planowanej budowie oczyszczalni
ścieków, która ma potrwać kilka
lat i kosztować 40 mln zł.

historia miasta w wycinkach

Zaczyna się także boom mieszkaniowy - za sprawą powstałej
spółdzielni mieszkaniowej „Wiosna”.
Te i inne ciekawostki możemy
na nowo przywołać z pamięci
dzięki Panu Cyrylowi Ratajskiemu, naszemu świebodzickiemu pionierowi, który skrupulatnie śledził lokalną prasę
i wycinał z niej wszystko, co
dotyczyło Świebodzic, gromadząc wspaniały zbiór wiedzy
o powojennych dziejach. Znajduje się on obecnie w posiadaniu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Konopnickiej, bo Pan

Cyryl swoją kolekcję
przekazał bibliotece już
kilka lat temu.
„Gazeta Świebodzicka” jeszcze w 2009 roku
pisała o pasji Pana Cyryla i jego „skarbach”,
a teraz z przyjemnością
dzielimy się nimi z Państwem.
Piszemy zawsze
o tym, co Was interesuje. Jesteśmy Waszą
gazetą miejską.
Redakcja
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W

szyscy wciąż przeżywamy tragedię
z 8 kwietnia 2017 roku. W zawalonym budynku śmierć znalazło 6 osób.
To ogromna trauma dla wszystkich
mieszkańców i bez wątpienia najtragiczniejsze wydarzenie w ostatnich dekadach.
Ale nie jedyne w najnowszej historii Świebodzic. Dziś przypominamy tajemniczą katastrofę

KATASTROFA
KOLEJOWA
24 lutego 1954 roku
W lutym 2009 roku minęło 55
lat od katastrofy, która miała
miejsce tuż obok dworca kolejowego w Świebodzicach. Skutki
tego zdarzenia były tragiczne
- zginęło ponad 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Akcja ratunkowa została zorganizowana błyskawicznie przez
młodziutką felczerkę panią Zofię Marzec, obecnie Nossel,
zatrudnioną od pięciu miesięcy
w przychodni przy zakładach
„Rafio” i Fabryki Mebli w Świebodzicach. Oba te zakłady zlokalizowane były tuż przy dworcu kolejowym.
Oto, co opowiedziała pani Zofia Nossel:
Dzień 24 lutego 1954 roku
zaczął się jak każdy. Tak jak
codziennie rozpoczęłam dzień
pracy w przychodni przyzakładowej. Pracowałam tam zaledwie
od pięciu miesięcy jako felczer.
Od początku mojej pracy szkoliłam drużynę sanitarną składającą się z około 30 młodych
kobiet i kilkunastu mężczyzn
- ochotników zarówno z „Rafio”
jak i z Fabryki Mebli. Nigdy nie
pomyślałam, jak bardzo już
wkrótce owo szkolenie będzie
potrzebne, gdy tak blisko rozegra
się straszliwa tragedia, o której
nawet dziś, choć minęło 55 lat
opowiadać nie jest mi łatwo...
Około godziny 11.00 przechodziłam z Fabryki Mebli do
„Rafio”. Do dworca kolejowego
zbliżały się z przeciwnych stron
dwa pociągi: pośpieszny z Warszawy i towarowy od strony
Wałbrzycha. Na platformach
pociągu towarowego leżały
ogromne pnie drzew spięte
łańcuchami. Oba pociągi mijały
zakręt, gdy nagle owe potężne
bale uwolnione z zabezpieczeń
uderzyły z niebywałą siłą w wa-

kolejową z lutego 1954 roku, w której śmierć poniosło 10 osób. Wydarzenie to owiane jest tajemnicą, było skrzętnie ukrywane przez ówczesne władze polityczne.
Zapraszamy do lektury - tekst ukazał się na łamach zaprzyjaźnionych Dziejów Miasta, dziękujemy Panom Tadeuszowi i Adamowi Rubnikowiczom za udostępnienie.

gony pociągu osobowego wypełnionego podróżnymi.
Widziałam to na własne oczy
i obraz ten pozostanie ze mną na
zawsze, bo widzę go wciąż dokładnie choć minęło ponad pół
wieku.
Wagony towarowe stawały
pionowo, jak lekkie zabawki.
Pnie drzew toczyły się po torowiskach, inne uderzały w wagony
osobowe przecinając wagon
sypialny, I klasy i częściowo trzeci wagon, niszcząc lokomotywę.
Te wagony stały jakby wciśnięte
w ziemię - wejścia do nich znalazły się na poziomie chodników
peronu, boczne ściany zostały
oderwane i zmiażdżone. Pasażerowie, którzy stali na korytarzu
zginęli. W przedziałach ławki
z prawej i lewej strony były prawie złączone ze sobą - wszyscy
ludzie znajdujące się w przedziałach doznali otwartych złamań
i bardzo ciężkich obrażeń. Słyszałam rozpaczliwe, pełne bólu
krzyki ludzi.
Wbiegłam do zakładu i natychmiast rozpoczęłam organizowanie akcji ratunkowej w czym
pomogła ogromnie ówczesna
dyrektorka pani Tylek. Gdy
z drużyną ratowniczą dobiegliśmy na miejsce katastrofy, część
rannych została już wyniesiona
i ułożona obok rozbitych wagonów. Zabitych ułożono w szeregu. Widok był makabryczny.
Ofiary katastrofy wynosili młodzi mężczyźni, jednakowo ubrani. Gdy zorientowali się, że przybywa pomoc, wszyscy zniknęli
cicho i nie wiadomo kiedy.
Dopiero potem okazało się, że
byli to więźniowie-lotnicy, których wieziono do pracy w kopalni uranu w Kowarach. Pasażerowie z nieuszkodzonych wagonów udali się (jak mi potem
powiedziano) do kościoła, aby
podziękować Bogu za uratowanie życia.
Trzeba było natychmiast zająć
się rannymi. Leżeli na ziemi,
wszyscy z otwartymi ranami,

z wystającymi ułamkami kości,
w pozycji podkurczonych nóg.
W takich pozycjach musieli być
wyciągani spomiędzy zaciśniętych ławek, które ich okaleczyły.
Do ułożenia ich na twardym
podłożu użyliśmy drewnianych
palet tzn. surowych drzwi do
montowanych w sąsiednich zakładach mebli znoszonych przez
robotników. Trzeba też było jak
najszybciej zatamować krwotoki
z rozerwanych tętnic. Nie mieliśmy jednak odpowiednich opasek. Użyłam do tego pończoch,
które kobiety z „Rafio” zdjęły
z nóg. Pamiętam - jakby to było
wczoraj - mężczyznę biegnącego
z naręczem damskich pończoch.
Co 10-15 minut podchodziłam
do rannych, by zwolnić ucisk
i umożliwić przepływ krwi. Przypominały mi o tym pielęgniarki
zatrudnione w Fabryce Mebli
i „Rafio”. Każdy z rannych
otrzymał leki przeciwbólowe
i uspokajające, które dostarczała
apteka ze Świebodzic.
Po 30-40 minutach zaczęły
przyjeżdżać karetki - było ich
bardzo dużo. Stały w długim szeregu, czekając na swoją kolej,
ale żaden z lekarzy nie wysiadł
z samochodu i nie pomógł mi
przy rannych. Do dziś nie wiem
dlaczego, tak jak nie wiem dlaczego nie uzyskałam pomocy od
dwóch lekarzy ordynujących
wówczas w Świebodzicach.
Akcja ratownicza zakończyła
się około godziny 16. Ranni odjechali do pobliskich szpitali - każdy przygotowany do transportu,
unieruchomiony na drewnianej
palecie, z opaską uciskową poniżej krwawiących ran podudzi,
z wałkiem pod podkurczonymi
nogami. Te wałki kobiety zrobiły
z konopi dostarczonych z pobliskiego „Defalinu” i tkanin
z „Rafio”. Jeszcze raz potrzeba
stała się matką wynalazków.
Zabitych przewieziono do kaplicy cmentarnej.
Zapadał wczesny zmierzch
i w pewnym momencie zoriento-

wałam się, że jestem sama jakby
na polu bitwy. Podszedł do mnie
jakiś kolejarz i zapytał, czy chcę
zobaczyć lokomotywę. Poszłam
za nim i ujrzałam widok tak
przerażający, że nie mogę go
opisać. Mogę tylko powiedzieć
tyle - lokomotywa została zgnieciona jak harmonijka, a przecież
wewnątrz też byli ludzie .Na
miejscu tragedii nikogo już nie
było. Wracałam do domu na
ulicę Pstrowskiego (dziś Skłodowskiej) w ubraniu przesiąkniętym całkowicie ludzką
krwią. Nikt nie okrył mnie nawet
prześcieradłem. Nie poszłam do
mojego mieszkania, ale do sąsiadek - pani Zofii i Lucyny Szable.
One przygotowały mi kąpiel i
rozebrały ze sztywnego od ludzkiej krwi ubrania, które potem
spalono. Dopiero druga kąpiel
pozwoliła mi się dokładnie umyć,
pierwsza woda była czerwona od
krwi. Potem zaprowadzono mnie
do pokoju, gdzie było przygotowane łóżko ze świeżą pościelą i
termoforem pod kołdrą. W pokoju było ciemno - odchyliłam
kołdrę i usiadłam na tym termoforze i wydało mi się, że usiadłam na głowie człowieka, którą
odciętą od tułowia trzymałam w
rękach na pe-ronie. Krzyknęłam
przeraźliwie - i wtedy dopiero
dostałam ataku płaczu. Myślę, że
miałam szczę-ście, gdyż ze łzami
spłynęło całe niewyobrażalne
napięcie w ja-kim byłam od
momentu zetknię-cia się z ofiarami wypadku.
A potem rozpoczęło się śledztwo.
Prokurator z Wrocławia zadzwonił do zakładu i rozkazał mi
przyjechać do prokuratury. Odpowiedziałam, że nigdy w życiu
nie wsiądę do pociągu. Zagrożono mi aresztowaniem. Nie
bałam się aresztowania - było
niczym w porównaniu z przerażeniem, jakim napawała mnie
nawet myśl, że mogę wsiąść do
wagonu kolejowego. Zdecydowano, że do Wrocławia zawiezie
mnie samochód milicyjny.
W prokuraturze nie zadano mi
żadnego pytania o przebieg katastrofy i akcji ratowniczej.
Śledztwo oscylowało wyłącznie
wokół zbiegłych lotników: jak
wyglądali, ilu ich było, etc.
Okazało się, że zabrali oni broń
rannemu oficerowi z eskorty.
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Dramat sprzed ponad
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Szukano ich długo urządzając
obławy. Nigdy nie dowiedziałam
się z jakim rezultatem.
Nadszedł 1 maja. Na akademii
poproszono mnie na podium
i dyrektor wydziału zdrowia
w Świdnicy pan Kasprowicz
wręczył mi malutki dyplom,
który potem pięknie oprawiłam.
Dyrektor Kasprowicz powiedział
mi, że przyznano mi wysoką
nagrodę. Nigdy jej jednak nie
otrzymałam. Przez wiele lat
otrzymywałam za to kartki odludzi, którym pomogłam. Odnaleźli mój adres, dowiedzieli
nazwiska i dawali wyraz swojej
wdzięczności. Dlaczego jednak
ja nigdy nie pojechałam do tych
ludzi, dlaczego nie odwiedziłam

ich w szpitalach? Byłam wewnętrznie zdrętwiała; nikt wówczas nie słyszał o pomocy psychologicznej.
Wiele lat później sprawą katastrofy zainteresował się redaktor
Orlicz autor wielu filmów o wielkich katastrofach w Polsce.
Sprawa jednak nie ma dalszego
ciągu.
Sądzę, że żyje jeszcze wielu
mieszkańców Świebodzic, którzy
nie tylko pamiętają to straszne
wydarzenie, ale osobiście pomagali ratować ofiary katastrofy
i w nich tak samo jak we mnie
tkwią wyraźne obrazy zdarzeń,
od których nie można się uwolnić
I.

Co na to amerykańska CIA
W niedawno udostępnionych raportach CIA można znaleźć
dokument o katastrofie kolejowej w pobliżu Wałbrzycha.
Zawiera dwa akapity:
1. 5 marca 1954 roku pociąg pasażerski z Wrocławia (Breslau*)
do Jeleniej Góry (Hirschberg) zderzył się z pociągiem towarowym
niedaleko Wałbrzycha (Waldenburg). 120 osób zginęło.
2. Plotka głosi, że wypadek został spowodowany przez sabotaż
i szef śledczych (sic) w Polsce bierze udział w postępowaniu
wyjaśniającym. Zawiadowca i kierownik ruchu na stacji kolejowej
w Wałbrzychu zostali postawieni w stan oskarżenia i prowadzone
jest wobec nich śledztwo."
* W dokumentach CIA obok polskich nazw nadal używano nazw
niemieckich.
Z racji „żelaznej kurtyny” rozdzielającej blok wschodni od krajów
zachodu nie było łatwo przemycić informacje, a ta
prawdopodobnie przekazywana była ustnie przez kilka osób,
stąd mogą występować różnice w ilości osób zabitych i miejsca
wypadku. Ogromna ilość ofiar podana w raporcie - 120 osób
- sprawiłaby, że choć utajniona, informacja o niej przetrwałaby
między ludźmi, tak jak w przypadku katastrofy świebodzickiej.
Jednak w Wałbrzychu nic się o tym nie mówi. Możliwe, że mimo
rozbieżności w dacie i miejscu, opisywana sprawa dotyczy właśnie
tej w Świebodzicach, jednak raport możemy potraktować jedynie
jako ciekawostkę. Relacja Zofii Nossel, osoby bezpośrednio
zaangażowanej w akcję ratunkową, jest wiarygodniejsza.
Adrian Sitko

Najlepszy Tim, czyli siła męskiej przyjaźni
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Małgorzata Grudzińska

W

styczniu bieżącego
roku świebodziczanie już po raz trzeci
mieli okazję uczestniczyć w konkursie kolęd, w wykonaniu zespołu „Najlepszy Tim”.
W roku 2017 przypada okrągła
- dziesiąta rocznica powstania
zespołu i jest to dobra okazja, by
Czytelnikom naszej gazety przybliżyć historię jego powstania,
a także postaci muzyków grających w jego składzie. Tym bardziej, że - oprócz muzykowania należą oni do czołówki świebodzickiego biznesu, wielokrotnie
uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, które rów-

ludzie z pasją

jaciół postanowiła zagrać i zaśpiewać na 50. urodzinach jednego
z kolegów, a konkretnie Janusza
Kościelniaka. Wspólne muzykowanie miało już swój początek
związany właśnie z żeglarstwem,
które ma przecież swój gatunek
muzyczny, jakim są szanty. W tym
właśnie klimacie zespół muzykuje
do dnia dzisiejszego.
Żeglarską ekipę zorganizował
Marek Pyszyński, który ten rodzaj aktywności uprawiał od 1977
roku.
- Kiedy w roku 1997 organizowałem pierwszy żeglarki rejs, nie
było w nim jeszcze nikogo z obecnego zespołu. Ale następny to był
początek regularnych wypraw na
Mazury i żeglowania, podczas
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donośnym barytonem i humorystycznie stwierdza, że jest „wokalną podporą zespołu”, w którym
- oprócz śpiewu - gra na kazoo.
Trzon zespołu początkowo stanowiło sześć osób: Jerzy Bednarz, Henryk Kubis, Marek Pyszyński, Janusz Kościelniak, Tadeusz Hajnowski i Sławomir
Satyła. Jak wspomina Ryszard
Satyła:- do zespołu dołączyłem
jeszcze przed urodzinami Janusza,
z czego się cieszę, gdyż jest to
pewna cezura w historii zespołu.
Jak wiele innych rzeczy w życiu,
zawdzięczam to mojemu bratu
Sławkowi: muzyka, sport, żeglarstwo.
I dodaje żartobliwie, że gdyby
istniał gdzieś wzorzec starszego

Bogdan Kościelniak (z lewej) - ur. w 1960 roku w Świebodzicach, absolwent Politechniki
Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, prezes Kormet Sp. z o. o. - urządzenia grzewcze i biuro
projektów.Marek Pyszyński - ur. w 1957 roku w Wałbrzychu, absolwent Politechniki Wrocławskiej
na Wydziale Mechanicznym, Kierownik Działu Zaopatrzenia i Kooperacji Termet S.A.
nie często wspierają również
w bardzo wymierny sposób. Proszę Państwa, przed Wami - Najlepszy Tim.
Zorganizowana działalność zespołu datuje się od roku 2007,
kiedy grupa muzykujących i podzielających żeglarską pasję przy-

którego była i muzyka i śpiew.
Początkowo śpiewaliśmy piosenki studenckie i turystyczne, ale
żeglarska brać śpiewa wyłącznie
szanty, więc repertuar należało
dostosować do żagli i tak zaczęliśmy szantować - mówi. Marek
Pyszyński dysponuje pięknym

brata, powinien mieć postać Sławka.
Sławomir Satyła wspomina, że
niemal wszyscy członkowie zespołu znają się z czasów szkolnych - szczególnie nauki w Ognisku Muzycznym, u Pana Józefa
Droździaka, którego wspomina

Jerzy Humeńczuk (z lewej) - ur. w 1953 roku w Legnicy, absolwent Politechniki Wrocławskiej
na Wydziale Mechanicznym. Wiceprezes Termet S.A. - producent urządzeń grzewczych.

z wielkim sentymentem i szacunkiem. Obaj z Ryszardem skończyli klasę akordeonu, który Sławomir porzucił na rzecz modnej
w latach szkolnych gitary.
- Do akordeonu wróciłem,
kiedy zacząłem żeglować, bo
wśród wielu gitar brakowało klawiszy - wspomina.
O ile pomysł, aby zagrać na
urodzinach przyjaciela był spontaniczny, o tyle w późniejszej działalności niekwestionowanym kierownikiem artystycznym, jak sam
o sobie żartobliwie mówi „kapelmajstrem” zespołu stał się Jerzy
Bednarz, właściciel firmy handlowej „Łaźnia”, który podobnie jak
bracia Satyłowie i Kościelniakowie jest absolwentem świebodzickiego Ogniska Muzycznego, również w klasie akordeonu. W zespole gra na sześciostrunowym
banjo, aby uatrakcyjnić brzmienie
zespołu, gdzie dominują gitary.
- Na banjo gra się tak samo jak
na gitarze, ale dźwięk banjo jest
mocniejszy, choć nie tak czysty,
jak gitarowy. Świetnie się komponuje z muzyką folkową, ale równie dobrze brzmi w szantach
- podkreśla. To właśnie on decyduje o doborze repertuaru, ilości
i częstotliwości prób, a często prowadzi konferansjerkę zespołu.
Jest również autorem nazwy
zespołu „Najlepszy Tim” pisanej
w oryginalnej, fonetycznej formie.
Kolejny braterski duet w zespole to bracia Kościelniakowie:
Janusz i Bogdan, również absolwenci Ogniska Muzycznego
w Świebodzicach. Obaj skończyli
klasę akordeonu i obaj są absolwentami Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym.
W zespole Janusz gra na gitarze,
Bogdan na tamburynie. W pierwszy żeglarski rejs z zespołem
popłynęli w 1998 i tam usłyszeli
szanty, do których Janusz spróbował ułożyć akordy. Przekonanie
kolegów do uprawiania tego ga-
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ZESPÓŁ „NAJLEPSZY TIM”
ZE SWOIMI GLINIANYMI ODPOWIEDNIKAMI
tunku nie było trudne, wszyscy
przecież byli żeglarzami. Przed
kolejnym rejsem repertuar szantowy był już opanowany. A od
pamiętnych urodzin w 2007 roku
zespół opracował śpiewnik i rozpoczął regularne próby odbywające się zawsze we wtorek.
Do chwili obecnej repertuar
zespołu opiera się na istniejących
kompozycjach obcych. Jeśli trzeba napisać jakiś okolicznościowy
tekst (przeważnie z okazji urodzin
któregoś z muzyków, lub jego najbliższych) jego autorem zawsze
jest „nadworny” tekściarz zespołu
Mirosław Bazun, który równie
sprawnie posługuje się słowem,
co dźwiękiem, choć jest muzycznym samoukiem. W zespole gra
na gitarze i śpiewa.

Zespół żegluje głównie w Polsce, na Mazurach, choć nieobce są
im także europejskie wody np.
Morze Śródziemne. Żelazny termin żeglarski, to zawsze pierwszy
tydzień września.
- I od tego się zaczęło, od żeglowania - potwierdza Tadeusz Hajnowski, grający w zespole na gitarze. Choć muzyczna biografia
- jak innych członków zespołu
zaczęła się od akordeonu, w domu
kultury w rodzinnym Bolesławcu.
Jest gitarzystą amatorem, do muzyki wrócił, kiedy zaczął żeglować, czyli dokładnie w 1998 roku.
Słynny dom kultury „Kolejarz”
na legnickim Zakaczawiu był
miejscem, gdzie muzyczne szlify
zdobywał Jerzy Humeńczuk,
wiceprezes Termetu.

Sławomir Satyła (z prawej) - ur. w 1957 r. w Świebodzicach, absolwent Politechniki Wrocławskiej
na Wydziale Mechanicznym. Wiceprezes Tester Sp. z o. o. - produkcja układów elektronicznych,
produkcja elementów miedzianych i aluminiowych.
Ryszard Satyła - ur. w 1959 roku w Świebodzicach, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Prezes Termet S.A. - producent urządzeń grzewczych.

- Lata nauki Technikum Hutniczym w Legnicy to był okres
mojego aktywnego uczestnictwa
w wielu wydarzeniach organizowanych w Kolejarzu, założyliśmy
tam zespół rokowy i to tam zaczęła się moja przygoda z muzyką. Kontynuowana również podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej, w pokoju akademickim
mieszkało nas czterech, w tym
trzech z gitarami - dodaje.
A pasją żeglarską zarazili go
synowie, którzy umiejętności żeglarskie zdobywali na obozach
harcerskich w Niesulicach.
Kolejnym absolwentem Ogniska Muzycznego w Świebodzi-

cach jest Henryk Kubis, który
twierdzi, że wspólne muzyczne
początki wiązały się z górami
i nartami, w towarzystwie Janusza
Kościelniaka i Jerzego Humeńczuka, a repertuar tam wykonywany wiązał się raczej z piosenką
turystyczną. Gra na wielu instrumentach - akordeonie, gitarze,
organkach.
Wspólne muzykowanie zbliżyło do siebie także rodziny muzyków.
- Spotykamy się również rodzinnie, nasze żony, dzieci, a nawet ich przyjaciele, zaskoczeni, że
rodzice umieją zorganizować tak
wspaniałą rozrywkę. Stanowimy

Henryk Kubis - ur. w 1954 roku w Wałbrzychu, absolwent
Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, właściciel
„Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kubis” - usługi
deweloperskie i budowlane.
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Jerzy Bednarz - ur. w 1960 r. w Świebodzicach, właściciel firmy
handlowej „Łaźnia” - materiały instalacyjne hurt - detal,
miłośnik i kolekcjoner starych pojazdów, wielokrotny uczestnik
zlotów, rajdów i wystaw pojazdów zabytkowych w całej Europie.

Mirosław Bazun - ur. w 1963 roku w Wałbrzychu, absolwent
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kierownik Działu Exportu
Termet S.A.
wzorzec zabawy i rozrywki dla
innych - śmieje się pan Jerzy.
Tę opinię potwierdza również
Janusz Kościelniak, który mówi
że ten sposób organizowania rodzinnych i towarzyskich imprez
jest świetnym wzorem dla młodszych pokoleń.
- Miło widzieć, jak podczas
rodzinnych uroczystości wnuczki
tańczą z pradziadkami. Przyjaźnimy się całymi rodzinami i tę życzliwość i otwartość dla świata próbujemy przekazać naszym dzieciom - mówi.
Żeglarskie wspomnienia zespołu są niezwykle barwne i humorystyczne. Pierwszy rejs ograniczył
się do jednego jachtu i kilku osób
załogi. Teraz cała ekipa liczy około 60-ciu osób, również z zagranicy.
- Wystarczy, że ktoś popłynie
raz z nami i już jest nasz, nie chce
rezygnować, kompletuje się dla
niego załogę i takim sposobem
nasza żeglarska brać stale się powiększa - mówi Tadeusz Hajnowski. Zespół muzykuje też w żeglarskich pubach na Mazurach
i natychmiast zdobywa swoich
wielbicieli, którzy następnego
dnia zjawiają się w kolejnych,
tych samych miejscowościach,
gdzie cumuje „Najlepszy Tim”,
specjalnie po to by wspólnie z nimi śpiewać lub tylko posłuchać
ich repertuaru i wykonania.
- Atmosfera podczas rejsu zawsze jest wspaniała - dodaje Sławomir Satyła. - Umiemy się śmiać
z samych siebie, mamy do siebie
dystans i raczej łagodzimy konflikty, niż je wywołujemy.
To konieczne, kiedy wakacyjna
ekipa składa się z około sześćdziesięciu osób, wśród których są
także zaprzyjaźnieni z zespołem
obcokrajowcy. W większości wywodzący się z zagranicznych firm
współpracujących z przedsiębiorstwami prowadzącymi przez muzykujących prezesów i biznesmenów. Od pewnego czasu dwa lub
trzy jachty są ukraińskie, jak mówi Marek Pyszyński, to nasi
uczniowie, którzy od nas uczyli
się żeglarstwa. Wśród nich Sasza
- obdarzony magnetycznym głosem Władimira Wysockiego,
twórca dziesięciu drewnianych
figurek przedstawiających członków zespołu „Najlepszy Tim”.
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Wykonanych z ogromną precyzją
i łudząco podobnych do oryginalnych postaci. Zespół ma też własnego fotografa, który dokumentuje żeglarskie wyprawy, jest nim
Adam Hamedinger, a od miesiąca również akustyka, który będzie dbał o bardziej profesjonalne
brzmienie zespołu.
Trzeci już koncert kolęd utrzymany w szantowym brzmieniu,
w styczniu 2017 roku, odbył się
w powiększonym składzie zespołu, z gościnnym udziałem Burmistrza Świebodzic Bogdana
Kożuchowicza, który jest wielkim miłośnikiem muzykowania
i Marcina Malinowskiego, organisty kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, która to
parafia jest bliska sercu większości członków zespołu Najlepszy
Tim, gromadząc bardzo liczną
publiczność. Coraz częściej zespół uczestniczy także w wydarzeniach ważnych dla lokalnej
społeczności, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy
ostatnio jubileusz Towarzystwa
Miłośników Świebodzic.
A z okazji jubileuszu 10-lecia
zespołu Najlepszy Tim życzymy
wielu lat wspólnego grania i pielęgnowania serdecznej przyjaźni.
I

Tadeusz Hajnowski - ur. w 1956 roku w Bolesławcu, absolwent
Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym, prezes
Tester Sp. z o. o. - produkcja układów elektronicznych,
produkcja elementów miedzianych i aluminiowych.

Janusz Kościelniak - ur. w 1957 roku w Świebodzicach, absolwent Politechniki Wrocławskiej na
Wydziale Mechanicznym, właściciel Zakładów Metalowych „Szukonaj” - firma produkcyjna w
branży metalowej.
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