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To będą zielone płuca
dla miasta!
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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hektarów terenu, mnóstwo
zieleni, miejsc do rekreacji
i wypoczynku, park sportowy,
przystań kajakowa na Warszawiance, pergole, altanki, ławeczki. W Świebodzicach przybędzie zielonych zakątków,
w których będziemy mogli odpocząć, miło
spędzić czas z rodziną, znaleźć wytchnienie i świeże powietrze.
Takiego pomysłu na „zazielenienie” miasta jeszcze nie było, a co najważniejsze
- nasza nowatorska koncepcja zyskała
pozytywną ocenę i dostaniemy na projekt
3,5 mln zł dotacji unijnej.

To już pewne - wniosek Gminy
Świebodzice otrzymał bardzo wysoką punktację i znalazł się wśród
7 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów w całej
Polsce! Tylko siedem na ponad
60 wniosków zyskało akceptację. Umowa ma zostać podpisana w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy.
Co i gdzie powstanie? Przeczytasz na str. 5.

Co jest grane,
panowie?

Zabójstwo
na Strzeleckiej

Niesnaski
w Zarządzie MKS
Victoria. Wiceprezes
i sekretarz rezygnują
z funkcji, odchodzą trenerzy seniorów
i zawodnicy naszej pierwszej drużyny. - To było
nieuniknione, musimy zaciskać pasa - mówi
twardo Euzebiusz Wojdat, prezes Victorii
i wyjaśnia, że nie może dłużej wypłacać premii
meczowych i podwyższonych gaży trenerom
tylko dlatego, że zespół awansował do IV ligi.
Rozmowa z Euzebiuszem Wojdatem
- str. 15.

Co wydarzyło się w pierwszy dzień świąt
w feralnym mieszkaniu?
Dlaczego spokojny, niekarany, cieszący
się dobrą opinią młody człowiek zadźgał
nożem znajomego, a drugiego poważnie
ranił?
Pytamy policję: czy w naszym mieście
robi się niebezpiecznie?
Str. 7.

Po raz 11. zapraszamy wszystkich mieszkańców
do wspólnego Kolędowania z Burmistrzem.
22 stycznia 2017, godz. 16.00, MDK.
Zabierzcie ze sobą bliskich i dobry humor,
na miejscu czeka wspaniała atmosfera, pyszne ciastka i upominki!

DZIŚ M AM Y
DLA W AS
24 STRONY
new sów
z miasta!
Sesja Rady
3w Świebodzicach
Miejskiej
- uchwała o przejęciu
szkoły zawodowej
podjęta jednogłośnie.
A starosta się
obraził...
Samorząd
7zakupdofinansował
dwóch
radiowozów
dla świebodzickiego
komisariatu.

15 stycznia
gramy głośno!
, jubileuszowy, Finał
25.
Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej
Pomocy odbędzie się 15 stycznia w całej Polsce. Świebodzice
grają jak zawsze
z Jurkiem Owsiakiem,
a wydarzenie ponownie
objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
Oj, będzie się działo w hali
sportowo-widowiskowej OSiR.
Zaczynamy już o godz. 13:00,
będą występy dzieci i młodzieży,
kiermasze rozmaitości, pyszne
ciasta, grochówka prosto z poligonu; zaprezentują się łucznicy
z Klubu Ameoli, Klub Młodego
Odkrywcy, i wiele, wiele innych,
wspaniałych osób. Na ulicach od
rana będzie kwestować 110 wolontariuszy. Nie zapomnijcie
wrzucić do ich puszek paru złotych!
Kulminacyjnym punktem finału będzie licytacja darów prze-

kazanych przez
przyjaciół Orkiestry, która
rozpocznie się
o godz. 18:00.
WOŚP po raz
kolejny zbiera
fundusze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na godną opiekę
dla seniorów.
- Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Świebodzic, bądźcie 15 stycznia z nami! - zachęca
Zofia Marek, szefowa świebodzickiego sztabu.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Świebodzicach
uzbieraliśmy zawrotną kwotę
64 578, 27 zł, co oznacza, że
- statystycznie - każdy mieszkaniec miasta wrzucił do puszki
ok. 3 złotych.
Chyba czas pobić ten rekord!

Program finału na str. 12.
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To szczęście,
że mogliśmy
ich zobaczyć.
Nie ma już Chóru
Aleksandrowa
- artyści zginęli
w katastrofie lotniczej.
Dwukrotnie wystąpili
w Świebodzicach.

Rozstrzygnę12
liśmy konkurs
na najpiękniejsze,
domowe iluminacje
świąteczne.

Wsparcie dla
bezrobotnych kobiet Prawnik radzi
z Dolnego Śląska
2

piątek, 6 I 2017

społeczeństwo

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

§ W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają
na pytania naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.

O

d stycznia Dolnośląska
Agencja Współpracy
Gospodarczej Sp. z o.
o. rusza z projektem
„AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET”. Program skierowany jest do mieszkanek powiatów o najwyższym
stopniu bezrobocia w naszym
województwie tj.: kamiennogórskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego, legnickiego, polkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego.
Bezrobotne panie mogą się
ubiegać o bezzwrotne dotacje na
założenie własnej firmy w wysokości 24 000 zł czy finansowe
wsparcie pomostowe na okres
od 6 do 12 miesięcy, w kwocie
1350 zł brutto miesięcznie.
Uczestniczki projektu objęte będą również wsparciem biznesowym szkoleniowo-doradczym.
- Pierwszeństwo udziału
w projekcie mają kobiety niepełnosprawne, w wieku powyżej
50 lat, pochodzące z terenów
wiejskich a także długotrwale
bezrobotne. Chcemy by dzięki
temu programowi na samozatrudnienie zdecydowało się co
najmniej 80 kobiet - mówi Andrzej Jamrozik, prezes DAWG.
- Wsparcie z naszej strony to
nie tylko przyznanie dotacji
finansowej na założenie własnej
firmy. Wiele bezrobotnych pań,
zwłaszcza długotrwale, nie potrafi się odnaleźć na rynku pracy,
nie wiedzą co mogłyby robić.
Dlatego zapewniamy doradcę
zawodowego i psychologa, którzy pomogą określić potencjał
danej osoby, jej możliwości,
zdolności, jak również pomogą
podjąć nowe wyzwanie zawodowe - przekwalifikować się, podjąć kursy szkolenia czy odpowiednie studia podyplomowe co

Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą
elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie
będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach
Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś sprawa nietrafionego zakupu, poruszona
przez naszego Czytelnika.
- Kupiłem 1,5 roku temu telewizor. Od początku były z nim problemy techniczne. Reklamowałem towar w sklepie. Po naprawie znowu
zepsuł się.
Jakie mam prawa konsumenta i do kogo mam
się z tym zwrócić? - pyta pan Jacek.
również także jest finansowane
z programu - mówi Helena Kaniewska z DAWG, koordynator
projektu.
W ramach projektu „AKADEMIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” Uczestniczki otrzymują następujące
rodzaje wsparcia:
G wsparcie szkoleniowodoradcze dla kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;
G biznesowe wsparcie doradcze;
G wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej - 24 000 zł;
G pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze po otrzymaniu dotacji;
G finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy
w kwocie - 1 350 zł brutto na
miesiąc.
Otrzymaną dotację można
przeznaczyć na:
G zakup środków trwałych
(w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów
prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu
towarów);
G zakup oraz pozyskanie wartości materialnych i prawnych;

G zakupem środków obrotowych;
G koszt prac remontowych
i budowlanych.
Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły w całym
okresie realizacji projektu tj.
w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31.12.2018 r. Udzielone
wsparcie musi jednak zakończyć
się wraz z końcem działań w projekcie.
Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza
rekrutacyjnego oraz Deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają̨ wypełnione i podpisane dokumenty
rekrutacyjne w Biurze Projektu
DAWG we Wrocławiu.
Projekt „Akademia przedsiębiorczości kobiet” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. Projekt realizowany będzie do września 2018
roku.
Szczegółowe informacje o Projekcie „Akademia Przedsiębiorczości Kobiet” znajdą Państwo
na stronie:
www.dawg.pl/akademiakobiet

- Nabywca towaru posiada wielorakie uprawnienia związane z niezgodnością towaru z umową, tj. tzw. wadami fizycznymi rzeczy sprzedanej. Przede wszystkim nabywcy przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej.
Warto wskazać, iż przysługują one względem
sprzedawcy, a nie producenta rzeczy. W związku
z tym może Pan egzekwować wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi od sprzedawcy, a zatem od
właściciela sklepu, w którym kupił Pan towar.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, nabywca
może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może uchylić się od tych skutków oświadczenia, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. W Pana przypadku nie
musi Pan oczekiwać na wymianę rzeczy na
wolną od wad lub jej naprawę, albowiem rzecz
była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę. W tej sytuacji Pana oświadczenie będzie
bezwzględnie wiążące dla sprzedawcy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
Pan złożyć pod warunkiem, iż wada rzeczy
sprzedanej jest istotna. Oznacza to, iż rzecz jest
całkowicie nieprzydatna do użytku. Oświadcze-

nie należy złożyć na piśmie i może Pan żądać
zwrotu zapłaconej ceny za towar. Jeżeli sprzedawca będzie się uchylał od zwrotu ceny lub nie
uzna reklamacji za zasadną, pozostaje Panu skierowanie sprawy do postępowania sądowego.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna (tzw. rzeczy ruchomej) zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia
wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad przedawnia się z upływem roku,
licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Warto wspomnieć, iż jedynie w tym terminie może Pan złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
Od rękojmi należy odróżnić gwarancję sprzedaży. Może ona obejmować dłuższy okres gwarancyjny niż dwa lata od wydania rzeczy ruchomej. Wystawiana jest najczęściej przez producenta. Jej warunki są określone indywidualnie przez
wystawcę gwarancji (gwaranta). Najczęstsze
uprawnienia gwarancyjne dotyczą możliwości
zwrotu ceny za towar, wymiany rzeczy na wolną
od wad lub jej naprawy. Każdorazowo należy
zatem zapoznać się z warunkami gwarancji.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają
uprawnień z tytułu rękojmi. Mamy w tym przypadku do czynienia ze zbiegiem uprawnień.
Kupujący zatem może wybierać, czy skorzysta
z uprawnień z tytułu rękojmi, czy też gwarancji.
W związku z tym kupujący w tego typu przypadkach ma do wyboru dochodzenie roszczeń od
sprzedawcy lub od producenta rzeczy sprzedanej.
Jeśli zatem na zakupiony przez Pana towar producent wystawił gwarancję, co jest standardem,
to może Pan skorzystać z gwarancji lub też dochodzić roszczeń od sprzedawcy (sklepu).
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice
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Mieszkańcy
ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza
składają serdeczne podziękowania
dla Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza
oraz
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej
Jana Klepca
za szybkie i pozytywnie
rozwiązanie zgłaszanych
problemów.

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

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

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

My jesteśmy gotowi
wieści z sesji

Gazeta Świebodzicka
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J

ednogłośnie, 20 głosami,
Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła uchwałę
o przejęciu od Powiatu
Świdnickiego Zespołu Szkół im.
Prosińskiego w Świebodzicach.
Jest to szkoła zawodowa, w której uczy się ok. 130 uczniów
z terenu miasta i okolic.
Uchwała jest pokłosiem informacji o planowanym przez powiat wygaszaniu szkoły, a pierwszym elementem tego procesu
był zapowiadany brak naboru do
placówki w nowym roku szkolnym 2017/2018.
- Nasza uchwała jest wyrażeniem woli i chęci przejęcia, nato-

miast rozmowy o szczegółach
formalnych z Zarządem Powiatu
zostały już przeze mnie podjęte
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Jako gmina jesteśmy zdeterminowani, by placówkę przejąć, prowadzić i rozszerzyć jej działalność, bo jest
zapotrzebowanie na kształcenie
zawodowe. Nie ma mowy, by ta
szkoła została zlikwidowana.
Nie dla wszystkich jednak była to sprawa oczywista. Tomasz
Czekaj, radny Stowarzyszenia
Obywatelskie Świebodzice, dziwił się, dlaczego taka uchwała
została przedstawiona, skoro on
słyszał, że nabór ma się odbyć,

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę o przejęciu od powiatu
Zespołu Szkół im. Prosińskiego

Gmina będzie
syndykiem Sileny?

więc dlaczego burmistrz chce
przejmować szkołę.
- Jeśli na Pan jakieś glejty na
to, że szkoła zostanie utrzymana
- to proszę je nam przedstawić
- ripostował burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Swoją drogą taka postawa radnego i świebodziczanina, oburza mnie. Może pan
słyszał o czymś takim, jak wygaszanie? Bo to jest forma likwidacji. A szkoła zawodowa miała
być wygaszona, czego pierwszym elementem było nie zaplanowanie naboru na przyszły rok
szkolny. Taka informacja została
przedstawiona na spotkaniu
wszystkich dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych w starostwie. I zostało to potwierdzone
na posiedzeniu Komisji Oświaty
Rady Powiatu Świdnickiego,
która odbyła się w szkole,
i w której uczestniczyłem. Obecny na posiedzeniu starosta nie
zaprzeczył, że nie będzie naboru
do naszej zawodówki, dając
wymijającą odpowiedź, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona.
Dlatego spotykamy się teraz
i podejmujemy taką uchwałę,
aby tę naszą wolę i chęć przejęcia szkoły sformalizować i raz
na zawsze uciąć spekulacje co
do jej dalszego bytu. Bo od kilku
lat historia się powtarza i za

chwilę nikt już nie będzie chciał
posłać do tej szkoły dzieci, bo
nie wiadomo, czy szkoła będzie
istnieć.
Radny Czekaj próbował się
wycofywać z pierwotnych sformułowań, skręcając w kierunku
złego sformułowania zapisów
uchwały - że chyba powinna być
wyrażona intencja. Sekretarz
Anna Żygadło szybko wyprowadziła go z błędu.
- Porozumienie o przejęciu
placówek podejmuje się na podstawie zgodnych uchwał, prawo
nie przewiduje uchwały intencyjnej.
Ale radny jeszcze się nie poddawał - zaproponował, że może
w takim razie powinniśmy poczekać na uchwałę Rady Powiatu, o oddaniu nam szkoły?
- Panie radny, nie słuchał pan
chyba wyjaśnień, ważna jest
kolejność, to my najpierw podejmujemy taką uchwałę, dając
burmistrzowi możliwość przystąpienia do rozmów o szczegółach - tłumaczył Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans.
- Dla mnie ta uchwała to
zawór bezpieczeństwa, bo przecież gdybyśmy jej nie podjęli,
a Zarząd Powiatu rozpoczął
wygaszanie zawodówki, to było-

dawnego internatu przy ul. Rekreacyjnej na Dom Złotego Wieku - czyli
ośrodek opiekujący się osobami starszymi.
Rozmowy mają dotyczyć ustalenia
programu funkcjonalno-użytkowego
pod kątem wyposażenia obiektu.
Temu służyła m. in. niedawna wizyta
burmistrza Bogdana Kożuchowicza
na placu budowy podobnej placówki
w Żninie.

czyli popularnej Sileny. Okazuje się, że jest duża szansa, by gmina
mogła przejąć na siebie proces upadłościowy zakładu.
- Takie wnioski składaliśmy do sądu dwukrotnie, oba były
odrzucane, a argumentacją był fakt, że masa upadłości nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli ani na sam proces upadłości
- wyjaśniał burmistrz. - Ale teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ
wykazaliśmy środki na zabezpieczenie procesu upadłościowego.
Jeśli sąd zaakceptuje wniosek, będzie można wreszcie próbować
sprzedać całość gruntu, a jest to 1,5 hektarowa działka w centrum
miasta.

370 tys. zł

tyle z miasta dostanie
w 2017 roku Miejski Klub
Sportowy Victoria
Świebodzice
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Najistotniejsze jest to, że
w owym wywiadzie-rzece, okraszonym szeregiem informacji na
temat tego, co dobrego i wspaniałego pan starosta uczynił dla
świebodzickich szkół, nie pada
żaden konkret dotyczący tego,
jakie plany powiat ma wobec
świebodzickiej zawodówki.
Z ogólnego sformułowania, że
nie ma zagrożenia dla Zespołu
Szkół Zawodowych - nic nie
wynika. Trudno więc się dziwić,
że samorząd i radni Świebodzic
podnoszą larum i „wrzask”, jak
to był łaskawy określić pan starosta - aby zapobiec niekorzystnym dla naszej zawodówki wydarzeniom. A mamy w tym
względzie raczej złe doświadczenia.

Czy w tym roku uda się podpisać umowę na budowę
Domu Złotego Wieku?

stycznia nasze miasto rozpoczyna trzecią rundę negocjacji
18
z firmą, zainteresowaną adaptacją

a ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach burmistrz Bogdan Kożuchowicz przedstawił ciekawe
N
informacje, dotyczące ruin po dawnych zakładach lniarskich,

by z późno. My wykazujemy
pewną gotowość - podkreślał
Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal.
Co ostatecznie stanie się ze
szkołą zawodową - nie wiadomo. Aby szkoła mogła zostać
przez gminę przejęta, podobną
uchwałę musi podjąć Rada Powiatu Świdnickiego. A tu może
być różnie, radni mogą uznać, że
szkoła jest powiatowi niezbędna
i będzie ją nadal prowadził. Tak
było z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi , które świebodzicki samorząd chciał już dawno przejąć do prowadzenia - gdy
np. były pomysły połączenia
zawodówki z liceum, a potem
likwidacji szkoły specjalnej, ale
nie doszło do tego, bo utrata subwencji oświatowych na te placówki mogłaby doprowadzić
powiat na skraj bankructwa.
W lokalnym tabloidzie zabrał
ostatnio głos starosta Piotr Fedorowicz, w większości treści
wylewając pomyje na naszą gazetę, ale to akurat mało istotne.
Pan starosta, co ciekawe, przyznał otwarcie w tymże wywiadzie, że faktycznie był plan ograniczenia naboru m. in. do klasy
zawodowej w ZS w Świebodzicach. Więc niby jaką nieprawdę
napisaliśmy?
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Gmina Świebodzice od wielu lat szuka sposobu na realizację zadania, jakim jest adaptacja
dawnego internatu przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom Złotego Wieku - placówkę, która zajmie się
kompleksową opieką nad osobami starszymi i samotnymi. Do obiektu przynależy atrakcyjny
teren, który można także wykorzystać na potrzeby placówki.
Inwestycja wymaga ogromnych nakładów finansowych, których samorząd nie jest w stanie
ponieść. Próby sprzedaży obiektu także się nie powiodły, stąd pomysł, by zwrócić się w stronę
partnerstwa publiczno-prywatnego
Formuła ppp to coraz częściej stosowany przez samorządy i instytucje instrument prawny,
dający możliwość realizacji zadań publicznych. Formuła ta jest wspierana
m. in. przez Ministerstwo Rozwoju.
Gdyby udało się zrealizować budowę Domu Złotego Wieku na bazie takiej umowy,
byłaby to pierwsza tego typu realizacja w Polsce.

To się nazywa paśnik!

Dwupiętrowy, z dużym zadaszeniem, na solidnej podstawie,
w centrum parku - taki oto paśnik, albo jak kto woli karmnik
dla ptactwa, stanął we wtorek, 3 stycznia, w Parku Miejskim.
Zamontowali go strażnicy przyrody, czyli członkowie
Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody pod okiem Piotra
Zwierzyńskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego SSOP
w Polsce i Komendanta Powiatowego na Powiat Świdnicki.
- Paśnik został w całości wykonany z materiałów
przeznaczonych na odpad - podkreśla Piotr Zwierzyński.
- Można tu przynosić ziarno dla ptactwa i obowiązkowo
- słoninkę!
Bardzo nam się ten pomysł podoba, jak zawsze nasi strażnicy
przyrody pokazali, że dbanie o naturę tak naprawdę
nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy pomysł i chęć.
Gratulujemy i dziękujemy - w imieniu mieszkańców,
a także sikorek, wróbelków i innego, ptasiego drobiazgu.

Kalendarz z przydatnymi datami
ajnowszy kalendarz przygotowany przez Urząd Miejski na 2017 rok zawiera nie tylko ważne
daty z racji świąt katolickich czy narodowych. Znajdziemy w nim także informacje o tym,
N
kiedy w mieście odbędą się Państwa ulubione imprezy - np. Dni Świebodzic, Piknik Lotniczy

czy Festyn Czekolady. To z pewnością ułatwi zaplanowanie wolnego czasu a zerkając w kalendarz
zobaczymy także piękne zdjęcia z naszego miasta. Bardzo dobry pomysł!

Nowe radiowozy
K

ia ceed i opel combo
- to dwa nowe radiowozy, będące na wyposażeniu Komisariatu
Policji w Świebodzicach. Auta
zostały zakupione dzięki dofinansowaniu Gminy Świebodzice.
Uroczystość przekazania radiowozów odbyła się w czwartek, 29 grudnia. Kluczyki do aut
przekazał komendantowi świebodzickiego komisariatu kom.
Januszowi Kozendrze Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz wraz z Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Jarosławem Dąbrowskim oraz Ko-
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wydarzenia
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mendant Powiatowy Policji
w Świdnicy nadk. Andrzej Dobies.
- Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z podstawowych
zadań każdego samorządu, jestem przekonany, że nowe auta
pomogą funkcjonariuszom lepiej
wykonywa swoje zadania i dbać
o to bezpieczeństwo - podkreślał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Pamiętajmy, że tak naprawdę to nie są auta dla policji
- tylko dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Życzę,
aby dobrze i bezawaryjnie służyły.
- Podejmując uchwałę o przekazaniu wsparcia dla policji nie

Orszak
Trzech
Króli
w Świebodzicach
6 stycznia 2017 r.
Rynek - godz. 13.00

Samorząd Świebodzic
od wielu lat wspiera
miejscową jednostkę policji,
dofinansowując zakup
sprzętu, samochodów,
a także finansując regularnie
służby ponadnormatywne,
czyli dodatkowe piesze
patrole, pilnujące porządku
w mieście przede wszystkim
podczas weekendów.
Na zakup radiowozów
Gmina Świebodzice
przekazała 85.000 zł.

Sylwester - fruwający

ISOPAK buduje

P

rzed świętami w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej „Invest-Park” wręczono zezwolenia nowym podmiotom rozpoczynającym działalność. Wśród 19 przedsiębiorstw była włoska firma
ISOPAK, która wybuduje swój zakład w Podstrefie
Świebodzice.
Uroczysta gala odbyła się w Zamku Książ,
uczestniczyło w niej wielu zaproszonych gości,
a wśród nich Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz.
Firma ISOPAK Poland to najnowszy inwestor
w świebodzickiej Podstrefie.
Zakład będzie produkować opakowania ze styropianu dla przemysłu AGD, zainwestuje ponad
16 mln zł i ma zatrudnić co najmniej 10 osób.
Budowa fabryki już się rozpoczęła.
- Końcówka roku to wręczenie zezwolenia dla
włoskiego inwestora, a mam nadzieję, że początek
nowego roku przyniesie nam finisz rozmów z kolejną, firmą, zainteresowaną wybudowaniem swojego
zakładu w Podstrefie Świebodzice - mówi Bogdan
Kożuchowicz.

Jak można pożegnać odchodzący rok? Członkowie Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach
mają niezawodny sposób - można przecież polatać! Pogoda dopisywała, warunki
atmosferyczne były doskonałe, więc 31 grudnia nasi lotnicy poszybowali - dosłownie
- w niebo.

W imieniu organizatorów
- Parafii pw. Św. Mikołaja
oraz Fundacji REM
zapraszamy serdecznie
na Orszak Trzech Króli.
Program uroczystości
1. Początek na Rynku
w Świebodzicach - scena 1
- „Archaniołowie”
Orszak wyruszy w trzech
kolumnach, naznaczonych
poszczególnymi kolorami:
zielony - parafia brata
Alberta, czerwony - parafia
św. Mikołaja, niebieski
parafia Piotra i Pawła.
2. Scena 2 - „Stworzenie
świata” - przy Kościele św.
Piotra i Pawła
3. Scena 3 - „Życie w Raju”
- przy Kościele św. Mikołaja
4. Scena 4 - „Grzech
pierwszych rodziców”
- przy klasztorze sióstr Notre
Dame
5. Scena 5 - „Chór
Aniołów” - przy ul. Żwirki
i Wigury
6. Scena 6 - „Pokłon Trzech
Mędrców” - Park Miejski
Dodatkowe informacje
G Balony, śpiewniki

i korony będą rozdawane
na Rynku. Każda parafia
będzie miała swoje stoisko.

FOT. UŻYCZONE WSSE INVEST-PARK

G W Parku Miejskim,
na zakończenie Orszaku,
czekać będzie gorący
posiłek.
6 stycznia 2017 - w Kościele
Parafialnym
pw. św. Mikołaja
o godz. 16.30 - koncert
Kapeli Góralskiej
ONDRASZKI

Podstrefa prawie pełna

Koncert kolęd
u Piotra i Pawła

FOT. PROFIL FB

ISOPAK zakupił 2,75 ha terenu w świebodzickiej
podstrefie, działka zlokalizowana jest w obrębie
ulic Strefowej i Lotniczej. Powstanie tu hala
produkcyjna o powierzchni 5 tys. m2.
Zakład będzie produkował opakowania
(duże osłony ze styropianu) dla przemysłu AGD.
Zatrudni docelowo kilkanaście osób.
Hala ma być gotowa do końca 2018 roku.
Wartość inwestycji to ponad 18 mln zł.
ISOPAK jest szóstym inwetsorem w Podstrefie
Świebodzice. Działają tu już: Kelvion
(dawna GEA), Vasco-Tech, Droper Logistic,
Enwar, Segepo. Obszar Podstrefy Świebodzice
WSSE „Invest-Park” liczy 18 ha, z czego
na sprzedaż pozostało jeszcze 5,46 ha.

mieliśmy żadnych wątpliwości,
że to słuszna decyzja, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze - dodał radny Jarosław Dąbrowski.
W spotkaniu wziął także
udział Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji nadk. Adam
Jacek Pilch oraz Komendant
Straży Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Gil. Radiowozy
poświęcił ksiądz dziekan Józef
Siemasz, proboszcz parafii pw.
Św. Mikołaja.
Auta będą wykorzystywane
do służby patrolowej, a opel
combo, który jest wyposażony
w zamykaną i okratowaną część,
będzie wykorzystywany do przewozu osób zatrzymanych.

FOT. UŻYCZONE KPP W ŚWDNICY

4

29 stycznia zapraszamy
gorąco na koncert kolęd
do kościoła pw. Św. Piotra
i Pawła.

Początek - godz. 15:00

Zielone płuca dla
miasta się rozrosną
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

dzic - a to przecież bardzo ważne
z punktu widzenia jakości naszego życia, tego, czym oddychamy
my i nasze dzieci.
Przedstawimy Państwu pokrótce założenia najciekawiej
zaprojektowanych obszarów.
Autorką koncepcji jest Elżbieta Szopińska, doktor nauk
biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu.
Wniosek, który został tak
wysoko oceniony, przygotował
Wydział Funduszy Zewnętrznych UM pod kierownictwem
Marzeny Korony-Kruk.

Staw Warszawianka
Miejsce, jak wszyscy wiemy,
urokliwie, ale będące we władaniu amatorów procentów. Po za
gospodarowaniu terenu to się
zmieni.
Koncepcja zakład utworzenie
dwóch placów wypoczynkowych, z wejściem głównym od
dzisiejszej bramy wjazdowej
przy ul. Kolejowej.
Główną osią widokową będzie pomost taneczny i przystań
dla kajaków. Pojawi się tu także
taras widokowy, mnóstwo zieleni, piękne i pachnące kwiaty
i pnącza: wisterie, hiacynty, winorośl, liliowce. Nie zabraknie
także ławek i stylowego oświetlenia.

Skwer przy ul. Świdnickiej
Chodzi o teren w sąsiedztwie
osiedla Sudeckiego, pomiędzy
budynkami wielorodzinnymi
a terenami rekreacyjnymi przy
stawie Warszawianka. Obecnie
rosną tam kasztanowce i jest
wydzielony plac zabaw, ogrodzony siatką.
Koncepcja zakłada rozbudowanie zieleni o krzewy i zieleń
niższą, a także elementy małej
architektury - ławki, kosze na
śmieci, itp.

Park Osiedlowy,
ul. Dąbrówki
Koncepcja opracowana jest
dla terenu znajdującego się

pomiędzy zabudową wielorodzinną a szeregową na ul. Dąbrówki.
Obecnie w tym miejscu znajduje się coś w rodzaju niezagospodarowanego trawnika (na
części zostały wydzielone miejsca postojowe).
Koncepcja zakłada utworzenie zieleni o charakterze parkowym wraz z urządzeniami do
rekreacji: siłowni plenerowej
i placu zabaw. Oprócz krzewów
i drzew pojawi się tu kolekcja
traw ozdobnych usytuowanych
na skarpach ziemnych a między
drzewami zawisną... hamaki.
Teren będzie oświetlony przez
5 lamp hybrydowych.
Rośliny, jakie pojawią się
w parku, to m. in. lipy, lilaki, budleja Dawida czy klon polny.
Trudno to sobie pewnie na razie
wyobrazić, ale wydaje się, że
będzie to naprawdę ładne miejsce tym bardziej, że obecnie
oprócz dzikiej trawy nie ma tu
ani skrawka ozdobnej zieleni.

Park sportowy
przy ul. Dąbrówki
Opracowanie dotyczy rozległego terenu zlokalizowanego
w sąsiedztwie Blisko Boisko
i krytej pływalni.
Teren będzie miał charakter
sportowy o dużym nasyceniu
zieleni. Koncepcja zakłada podział terenu na strefy funkcjonalne i wprowadzenie różnych form
aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenie zaplanowano:
kort do tenisa ziemnego, boiska
do badmintona, placu do street
workoutu, placu wodnego do
zabaw oraz mini golfa. W najwyższym punkcie terenu zaplanowano strefę wyposażoną
w nietypowe altany, nadające
przestrzeni charakter platformy
widokowej. Pozostawiona pusta
przestrzeń sprzyjać ma organizacji imprez plenerowych.
Jeśli chodzi o kompozycję
zieleni, powstaną aleje (szpalery) drzew głównie w otoczeniu
projektowanego systemu ście-

nie krajobrazu, przyrody i zieleni.
Koncepcja zakłada wprowadzenie ogrodów tematycznych,
z podziałem na różne rodzaje
i gatunki krzewów i roślin,
w tym roślin wodnych, zlokalizowanych w dwóch niewielkich
zbiornikach.
Wytyczone zostaną alejki spacerowe i miejsca do wypoczynku z centralnie usytuowaną lune-

żek. Będą także klomby z kwiatami pachnącymi, budki dla
owadów i remizy dla ptactwa.
Teren ma być mieć charakter nie
tylko rekreacyjny, ale i służyć
przyrodzie, promować rozwiązania proekologiczne, będące
w zgodzie z naturą. To jedna z
ciekawszych koncepcji całego
projektu, a dla mieszkańców
Osiedla Piastowskiego może
być to wspaniale miejsce do
odpoczynku na świeżym powietrzu, i to tak blisko domów.

Park
przy ul. Jeleniogórskiej
Dawny cmentarz niemiecki,
nieużytkowany na ten cel od
dziesiątek lat. Walorem terenu
jest wspaniałe położenie - na
podwyższeniu, z panoramą na
miasto, a także dobrze zachowany drzewostan (kasztanowce,
jesiony, lipy).
Ze względu na charakter miejsca park będzie miał charakter
wypoczynku biernego, sensorycznego (obserwacja, odczuwa-

Tak wygląda np. Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Wiejskiej, gdzie powstanie pergola,
ławki i dużo roślinności oraz mała fontanna lub rzeźba

5

tą do obserwacji krajobrazu
i nieba.
Pozostałe koncepcje odnoszą
się np. do zagospodarowania
skweru przy ul. Wiejskiej (na
przeciwko Śnieżki), trasy spacerowej wzdłuż Pełcznicy, terenu
przy ul. Rekreacyjnej, boiska
sportowego w Cierniach a także
Parku Miejskiego i trasy spacerowej do Książa.
I

Widok na projektowaną
przystań kajakową
na Warszawiance

Park historyczny
przy ul. Łącznej
Teren przy ul. Łącznej 49, na
którym znajduje się budynek
mieszkalny. Na przełomie XIX i
XX wieku należał do lokalnego
przedsiębiorcy Maxa Beckera.
Obecnie jest to budynek mieszkalny, wpisany do ewidencji
zabytków.
Teren posiada główną bramę
wjazdową. Na jego obszarze
znajduje się sporo starych drzew,
nawet takich z gatunków osobliwych.
Koncepcja zakłada wytyczenie alei spacerowych i dróg ograniczających swobodne poruszanie się samochodem, co powoduje dewastację roślinności
a także uporządkowanie kompozycji zieleni. Będzie też coś dla
milusińskich - huśtawki „historyzujące” w swojej formie oraz
ażurowa altana wypoczynkowa.
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hektarów terenu,
12 wytyczonych,
na nowo zaprojektowanych obszarów, w tym przywrócenie do
właściwej funkcji i odnowienie
terenu Warszawianki oraz budowa parku sportowego na Osiedlu
Piastowskim - tak, w skrócie,
wygląda projekt kompleksowej
rewitalizacji terenów zielonych
i budowa nowych miejsc do
rekreacji w Świebodzicach. Takiego pomysłu na odświeżenie
i zazielenienie miasta jeszcze nie
było, a co najważniejsze - nasza
nowatorska koncepcja zyskała
pozytywną ocenę i dostaniemy
na projekt 3,5 mln zł dotacji.
To już pewne - wniosek Gminy Świebodzice otrzymał bardzo
wysoką punktację i znalazł się
wśród 7 zakwalifikowanych do
dofinansowania projektów w całej Polsce! Tylko siedem na ponad 60 wniosków zyskało akceptację.
Jesteśmy na 4. miejscu listy
rankingowej, jako jedyna gmina
z Dolnego Śląska.
- To bardzo dobra wiadomość,
projekt jest nowatorski i obejmie
bardzo duży obszar miasta, ponad 19 hektarów, skupionych
w 12 wybranych obszarach we
wszystkich dzielnicach miasta
- komentuje burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Koncepcja zakłada nie tylko rewitalizację istniejących terenów zielonych, ale
także budowę nowych wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, służącą do odpoczynku, spędzania
wolnego czasu, uprawiania sportów. Przybędzie zieleni np. na
osiedlach i niezagospodarowanych skwerach. Odtworzone zostaną także historyczne miejsca,
jak chociażby przystań kajakowe na stawie Warszawianka. Ten
zakątek miasta odzyska swój
dawny blask i przynależną mu
funkcję.
Projekt Świebodzic otrzymał
aż 64 punkty - a projekt z miejsca pierwszego miał tylko o dwa
punkty więcej. Wartość zaplanowanych w ramach rewitalizacji
działań to ponad 3,5 mln zł,
wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów.
Umowa zostanie podpisana
najprawdopodobniej w lutym
2017 r.
Projekt, którego pełna nazwa
brzmi: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości
życia mieszkańców” będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa
jakości środowiska miejskiego.
Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
To naprawdę innowacyjny
projekt, a co najważniejsze
- wytyczone obszary zieleni
znajdują się w zasadzie w każdej
dzielnicy miasta. To oznacza, że
przybędzie miejsc do odpoczynku i rekreacji, a także zwiększy
się ilość zielonych płuc Świebo-

inwestycje

W zgodzie z naturą
Dr Elżbieta Szopińska,
autorka koncepcji
Przyjęte w koncepcji programowo-przestrzennej założenia
projektowe oraz rozwiązania techniczne, mają na celu poprawę
istniejących warunków w zakresie zagospodarowania terenów
objętych opracowaniem. Za priorytetowe uznano zwiększenie
powierzchni biologicznie czynnej, poprzez wprowadzenie roślin
drzewiastych (drzew, krzewów), jako grupy roślin uznanej za
najkorzystniej oddziałującej na mikroklimat i klimat lokalny miasta.
W zakresie istniejących terenów zieleni, pełniących obecnie
funkcje publiczne, przyjęto założenia mające na celu zwiększenie
bioróżnorodności danego terenu, poprzez rozbudowę struktury
warstwowej i gatunkowej. W zastosowanych kryteriach doboru
roślin za pierwszoplanowe uznano dostosowanie gatunków
do panujących warunków siedliskowych oraz znaczenie roślin
dla środowiska przyrodniczego, rozumiane jako: miejsce
gniazdowania ptaków, baza pokarmowa dla owadów, ptaków
i małych ssaków, miejsce schronienia. W obiektach o wysokich
wartościach historycznych w kryteriach doboru roślin brano pod
uwagę względy kompozycyjne. W doborze roślin tych obszarów
proponowano poza gatunkami rodzimymi, gatunki obcego
pochodzenia, charakterystyczne dla tego typu obiektów, jednak
nie zagrażające środowisku naturalnemu (nieinwazyjne!).
Istotną częścią proponowanych działań była poprawa warunków
glebowych szczególnie w miejscach o silnie zdegradowanej
strukturze gleby. W terenach tych proponowano zastosowanie
trawników lub łąk kwietnych.
Koncepcje zagospodarowania zakładały wprowadzenie ogrodów
tematycznych - rośliny pożyteczne dla owadów, rośliny
o zróżnicowanych barwach kwiatów, tak aby obok oczywistych
funkcji mikroklimatycznych, realizować można było funkcje
edukacyjne.
W kompozycji przestrzennej projektowanej zieleni brano
pod uwagę obok względów estetycznych funkcje środowiskowe
tzn. zabezpieczenie skarp ziemnych przed erozją wietrzną i wodną
oraz w wybranych obiektach stworzenie zieleni izolacyjnej
ograniczającej siłę wiatru z uwzględnieniem przewietrzania.
W zakresie proponowanych form zagospodarowania obok
zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej (zwiększenie
powierzchni trawników, liczby drzew i krzewów), zaproponowano
wprowadzenie licznych rozwiązań o charakterze proekologicznym,
takich jak: nawierzchnie przepuszczalne, systemy
proekologicznego gospodarowania wodą opadową (ogrody
deszczowe) oraz budki lęgowe dla ptaków i budki dla owadów.
W celu zwiększenia liczby potencjalnych użytkowników
(z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych od małych dzieci
do seniorów), wzbogacono program użytkowy o nowe funkcje,
wprowadzono m.in.: stoły do gry w ping ponga, do gry w szachy
i bule, zestawy do ćwiczeń na świeżym powietrzu i inne.

Młodzi radni gotowi do działania
6
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wieści z miasta/ciekawostki

W

A tak było w 2016 roku, młodzieżowi radni aktywnie
uczestniczyli w wielu spotkaniach i kongresach
o samorządzie lokalnym przez
świebodzicką młodzież - zapowiada opiekun MRM radny
Piotr Krzyśpiak. - W tym roku
swój czas poświęcimy na szkolenia dla członków Sejmików
Uczniowskich - dodaje. Jak co
roku swoją aktywność pokażemy również na wielu kongre-

Cenne kartki ze Świebodzic

sach regionalnych i spotkaniach
dla rad młodzieżowych. Nie
zabraknie też wydarzeń zainicjowanych przez naszą radę,
a o nich już wkrótce. Jeszcze
w styczniu ukaże się plan pracy
naszej rady na nadchodzący
rok.
I

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Mirosławę Szpindler
- Mąż, Córka, Zięć, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Marii Okopniuk
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Bronisławy Długaszek,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Zięć, Wnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Mateusza Kuracińskiego
- Rodzice, Babcie i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Antoniego Grzegorczyka
- Żona z Rodziną
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Alicji Włodarkiewicz,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina

pismo, pełne paragrafów, próbują naciągnąć przedsiębiorców na
wpłacenie pieniędzy.
To nowy sposób na wyłudzenia, bądźmy czujni!
O sprawie informowały lokalne portale, m. in. swidnica24, do
redakcji której przyszło takie
pismo.
Wyglądające bardzo profesjonalnie i wiarygodnie, przesłane
przez Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej i Firm,
załączając do treści przewodniej
blankiet wpłaty na kwotę... 295
złotych. Początkujący w biznesie może pomylić tę firmę
z CEIDG, czyli Centralną Ewidencją i Informacją o Działal-

ności Gospodarczej, w której
rzeczywiście firma musi się
znajdować, by móc działać. Ministerstwo Rozwoju ostrzega
przed oszustami, bowiem rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.
„Na rynku funkcjonują firmy
komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania
wpisu do prowadzonych przez
siebie rejestrów. Wpis do tych
rejestrów nie upoważnia do
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie
przez przedsiębiorców swoich
danych takim firmom, a także
wniesienie ewentualnych opłat,
jest całkowicie dobrowolne.”
- czytamy w informacji Ministerstwa Rozwoju.

Sesja rady seniorów

stycznia 2017 roku, o godz. 13:00 w sali narad ratusza odbędzie
się pierwsze w tym roku posiedzenie Świebodzickiej Rady
9Seniorów.

- Będziemy debatować nad planem pracy na 2017 rok i najważniejszymi kwestiami, którymi chcemy się zająć - mówi Henryk
Sawa, przewodniczący ŚRS.
Jednym z takich tematów będzie bez wątpienia kwestia koperty
życia - projekt, zainicjowany przez seniorów ma zostać sfinalizowany, a koperty życia trafić do osób starszych i samotnych.

Ponad 400 złotych trzeba było zapłacić za pocztówkę ze Świebodzic,
wystawioną na popularnym portalu sprzedażowym. Taką ciekawostką
na swoim profilu FB podzielił się Adrian Sitko, miłośnik historii naszego
miasta, pasjonat fotografii i podróży. Widokówka pochodzi z 1904 roku
i przedstawi motyla, na którego skrzydłach są widoczki z miasta
i okolic.- Byłem zszokowany ceną - przyznaje. My także, ale z drugiej
strony - coś warte jest tyle, ile inni są w stanie za to zapłacić...

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Wiesława Świerczka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina

Uwaga na naciągaczy
internetowych
ykorzystując nazwę łudząco podobną do krajowego
W
rejestru i sprytnie skonstruowane

FOT. ARCHIWUM MRM

raz z nowym rokiem,
młodzieżowi radni są
już pełni nowego zapału do pracy.
We wtorek 3 stycznia 2017
roku odbyło się spotkanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym przedstawiliśmy swoje pomysły na
realizację kolejnego finału
w Świebodzicach. Już wkrótce
odbędzie się pierwsza sesja
w roku 2017, a zarazem XII
w całej kadencji.
- Nowy rok przebiegnie pod
znakiem zgłębiania wiedzy
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Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisławy Matyjasek,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Roberta Hołdysa
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Leokadię Przybysz
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Bracia i Rodzina

O cztery razy za dużo
wydarzenia
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Tragiczna końcówka roku - zabójstwo na Strzeleckiej. Czy tego typu zdarzenia wzmagają w nas poczucie zagrożenia?

N

iestety, święta Bożego
Narodzenia w naszym
mieście miały bardzo
smutny wydźwięk.
Doszło do zabójstwa, czwartego
już od początku tego roku. Od
ciosów nożem zginął 32-letni
Mateusz K. Dramat wydarzył
się w jednym z mieszkań przy
ul. Strzeleckiej. Sprawcą okazał
się 25-letni mężczyzna, dotąd
niekarany.
Wszystko rozegrało się
w pierwszy dzień świąt. Trzech
mężczyzn spożywało razem alkohol, spotkali się w mieszkaniu
jednego z nich, 25-letniego Dawida P. Co się dokładnie wydarzyło tego feralnego, świątecznego dnia - nie wiadomo. W pewnym momencie doszło do
sprzeczki i gospodarz, czyli
Dawid P., zaatakował nożem
Mateusza K. 32-latek dostał cios
w szyję i to tak nieszczęśliwie,
że ostrze przebiło tętnicę. Mimo
tryskającej z rany krwi, mężczyzna wybiegł z mieszkania i pobiegł w stronę pobliskiego szpitala - ze Strzeleckiej to nie jest
duża odległość. Jednak upływ
krwi był tak duży, że nie zdążył
znaleźć pomocy. Stracił przytomność i upadł na chodniku.
Mimo szybkiej reanimacji zmarł.
Drugi z poszkodowanych, jak
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
próbował obezwładnić Dawida
P., jednak także otrzymał kilka
ciosów, głównie w plecy. Marcin K. zdołał jednak wydostać

się z mieszkania i wybiec na
ulicę, gdzie znaleziono go rannego i wezwano pomoc. Mężczyzna trafił do szpitala górniczego
w Wałbrzychu, gdzie przeszedł
operację. Jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Dlaczego doszło do tych tragicznych zdarzeń? Prokuratura
nie ujawnia szczegółów, ale wiemy, że przesłuchano świadków,
czyli przede wszystkim jednego
z uczestników spotkania, rannego Marcina K. oraz kobietę,
która w tym czasie przebywała
w mieszkaniu.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że mężczyźni nie tylko spożywali alkohol, ale przyjmowali
też środki odurzające.
Zamordowany Mateusz K. był
znany policji, odsiadywał niedawno wyrok za rozbój. Kilka
lat temu był świetnie zapowiadającym się sportowcem, zawodnikiem klubu Fighter ŚwidnicaŚwiebodzice, odnoszącym znaczące sukcesy, wielokrotnym
medalistą, Mateusz był w kadrze
Polski w teakwondo i zdobył
tytuł Wicemistrza Europy. Niestety, jego losy potoczyły się
w inną stronę. Swojego podopiecznego ciepło pożegnał na
swoim profilu FB Arkadiusz
Kaczmarek, założyciel klubu
i wieloletni trener. - „Mati Jp,
jeden z najlepszych byłych naszych zawodników startujących
w taekwondo wielokrotny medalista zdobywca Pucharu Pol-

ski,Vice Mistrz Europy i takiego
chce i będę pamiętał Ciebie Mateusz. Pogrążony w smutku
Fighter Klub Kaczmarek Grodowski”.
Sprawca został aresztowany
na 3 miesiące, prokurator przedstawił mu dwa zarzuty: zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa.
Grozi mu za to maksymalnie
dożywocie. Mężczyzna nie był
nigdy karany, cieszył się dobrą
opinią w swoim otoczeniu, pracował w jednej z dużych firm
w mieście.
To czwarte zabójstwo w naszym mieście w 2016 roku.
Smutna to statystyka, ale takie są

Ochrona banku BZ WBK na
Alejach Lipowych zgłosiła, że
w banku jest starszy człowiek,
który nie potrafi powiedzieć, jak
się nazywa i skąd przyszedł.
Strażnicy udali się na miejsce
i ustalili personalia oraz adres
staruszka, cierpiącego na zaniki
pamięci. Mężczyzna został odwieziony do domu i przekazany
pod opiekę osoby, która się nim
zajmuje.

20 grudnia
Kolejna, starsza osoba, potrzebująca pomocy. Wielką czujnością wykazała się kasjerka na
dworcu PKP. Kobieta wezwała
strażników i poprosiła o pomoc,
gdy w okienku pojawił się starszy pan, chcący kupić bilet do
Wrocławia. Jego zachowanie
było bardzo dziwne. Okazało
się, że postąpiła bardzo dobrze,
nie sprzedając tego biletu i wzywając pomoc. 80-latek był już

poszukiwany przez swoją rodzinę. Cierpi na zaawansowanego
Alzheimera. Gdyby wsiadł do
pociągu, jego poszukiwania byłyby o wiele trudniejsze.

16 grudnia
Wezwanie do leżącego na
placu Jana Pawła II mężczyzny.
Okazało się, że to dobrze znany
stróżom prawa mieszkaniec miasta, Józef P., będący w stanie
kompletnego upojenia. Został
odwieziony do domu, a za „taryfę” zapłacił mandat w wysokości
200 zł.

20 grudnia
Ciekawe zdarzenie na Osiedlu
Sudeckim 5. Kierująca pojazdem kobieta najechała na wystający pień drzewa i uszkodziła
podwozie. Co ciekawe - pień
znajduje się na parkingu, z którego korzystają mieszkańcy budynku. Sprawa została zgłoszo-

Zamordowany Mateusz K.
(z lewej)
w czasach,
gdy startował
w Fighterze
i był świetnie
zapowiadającym się
zawodnikiem

Rozmowa z Januszem Kozendrą, Komendantem Komisariatu Policji w Świebodzicach
Gazeta Świebodzicka: Panie komendancie, czy mamy
powody do niepokoju? Czy w Świebodzicach jest
niebezpiecznie?
Janusz Kozendra: - Zdarzenia, do których doszło na terenie
Świebodzic w 2016 roku nie powinny budzić niepokoju
mieszkańców o bezpieczeństwo w mieście. W każdym
przypadku tragedie rozegrały się w czterech ścianach,
w mieszkaniach, na które służby nie miały żadnego wpływu.
Według policyjnych statystyk najwięcej zabójstw w Polsce
popełnianych jest przy użyciu niebezpiecznego narzędzia,
właśnie noża. Dzieje się tak dlatego, że często są to przedmioty
codziennego użytku, do których dostęp jest bardzo łatwy.
GŚ: Czy takim przestępstwom można jakoś zapobiec?
JK: - Właśnie takim przestępstwom najtrudniej jest zapobiec
zwłaszcza gdy dochodzi do nich w mieszkaniu w trakcie
awantur rodzinnych czy libacji alkoholowych lub w amoku
pod wpływem innych środków. W każdym z czterech

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ

16 grudnia

fakty. Warto jednak dodać, że
wszystkie zdarzenia miały miejsce w czterech ścianach i rozegrały się albo w rodzinie, albo
w kręgu osób znających się.
I

na do Spółdzielni Mieszkaniowej, do której należy parking.
Kobieta zaparkowała swoje auto
prawidłowo.

28 grudnia
Ukarano mandatem właściciela owczarka niemieckiego,
który straszył mieszkańców
Cierni, biegając luzem po dzielnicy. Mandat wyniósł 200 zł.

29 grudnia
Trudno powiedzieć, czy to
głupota czy świadome działanie..? Strażnicy miejscy otrzymali wezwanie do domków przy
ul. Rekre-acyjnej. Właścicielka
jednego z nich postanowiła
wypompować swoje szambo
wprost na chodnik i ulicę. Mandat wyniósł 250 zł. Nie taniej
byłoby wezwać WUKO?

P O D Z I Ę K O W A N I E
Zarząd Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach
bardzo serdecznie dziękuje sponsorom za pomoc finansową przy zorganizowaniu uroczystej
wigilii dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących:
Firmie „Hades”, Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach,
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, - TOYOTA Nowakowski,
TERMET S.A., DEFALIN S.A, Śnieżka-Invest, Intermarche

I

przypadków sprawcy zostali ustaleni i jak dotąd
tylko jednego ze sprawców nie udało się zatrzymać.
GŚ: Ale trudno przejść obojętnie nad faktem,
że mieliśmy w mieście aż 4 zabójstwa.
Czy to oznacza, że wzrasta przestępczość?
JK: - W Świebodzicach sukcesywnie od kilku lat odnotowujemy
spadek przestępczości zwłaszcza tej najbardziej uciążliwej
dla społeczeństwa. Spada liczba bójek, pobić (66%),
przestępstw rozbójniczych (60%), uszkodzeń mienia (86%),
kradzieży (69%). Wzrasta natomiast skuteczność policjantów,
którą widać w liczbie zatrzymań sprawców przestępstw
na gorącym uczynku. W okresie styczeń - listopad 2016 roku
policjanci w Świebodzicach zatrzymali ogółem 244 osoby
sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w pościgu.
Sprawcy przestępstw, do których doszło na ulicy,
są zatrzymywani lub ustaleni w trakcie postępowania
i pociągnięci do odpowiedzialności.

Prosta jak trzeba

Uszkodzona latarnia na ul. Piaskowej
została już wymieniona i nie zagraża
bezpieczeństwu. Skrzywiony słup straszył
w tym miejscu kilka miesięcy po tym,
jak uszkodził go nieustalony kierowca.
Urząd Miejski próbował ustalić sprawcę,
jednak policja nie była w stanie wskazać
wandala. Zamówiono nową latarnię,
która przyjechała aż z Niemiec.
Kosztowała ok. 5 tys. zł, a pojawiła się
na swoim miejscu tuż przed świętami.
I bynajmniej nie sprawiła tego interwencja
lokalnego tabloidu. Po prostu latarnia
była zamówiona już dawno temu i miasto
czekało na transport.
Ten pojawił się akurat przed świętami,
a Tauron zamontował nowe oświetlenie.

7
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yła pogoda, dobre humory, szampan, fajerwerki i taneczna muzyka czyli wszystko to,
co na udanym Sylwestrze być
powinno. Powitanie Nowego
Roku w Rynku spełniło wszystkie wcześniej wymienione kryteria. Bawiliśmy się wyśmieni-

Szampańska zabawa pod gwiazdami
Sylwester 2016

cie, witając z radością, ale i nadzieją 2017 rok.
Kilkuset świebodziczan przywitało Nowy Rok w blasku rozświetlających niebo fajerwerków i radosnej atmosferze.
Zabawa rozpoczęła się o godzinie 22:00, przy dźwiękach
muzyki serwowanej przez ze-

spół Capone Band wszyscy
oczekiwali na ten najważniejszy
moment, czyli północ.
Tuż przed godziną 0:00 przed
ratuszem pojawił się burmistrz
Bogdan Kożuchowicz wraz
z małżonką, by tradycyjnie - tak,
jak dzieje się to od wielu lat
- powitać Nowy Rok wraz
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z mieszkańcami miasta. Nie
zabrakło także przedstawicieli
Rady Miejskiej, w osobach radnych: Teresy Małeckiej, Dariusza Błaszczyka i Marka Gąsiora. Nowy Rok witał z mieszkańcami także prezes OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. Janusz
Zieliński.

ŻYCZENIA OD BURMISTRZA
BOGDANA KOŻUCHOWICZA TO STAŁY ELEMENT
SYLWESTROWEJ ZABAWY POD CHMURKĄ
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Sylwester 2016

- Kochani, dziękuję Wam za
2016 rok, to był dobry rok dla
miasta i mam nadzieję, że także
dla Państwa. Życzę wszystkim
udanego 2017 roku, niech obfituje w same dobre wydarzenia,
pomyślność, zdrowie i dostatek
- gdy zabrzmiały życzenia do
burmistrza Bogdana Kożuchowicza, wybiła północ, wystrzeli-

ły korki szampanów, a wszyscy
zebrani złożyli sobie noworoczne życzenia. Mieszkańcy raczyli
się także symboliczną lampkę
szampana od władz miejskich.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz osobiście składał też wielu
zgromadzonym w Rynku mieszkańcom życzenia, otrzymując
także wiele słów serdeczności

i podziękowań za zorganizowanie imprezy.
Zabawa obfitowała w wiele
atrakcji, były konkursy, karaoke,
a także nauka tańca pod okiem
profesjonalnego instruktora. Pogoda sprzyjała bawiącym się
pod gołym niebem - temperatura
wynosiła zaledwie - 1 stopień,
humory wszystkim dopisywały,

czwartek, 5 I 2017
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a co najważniejsze - bawiliśmy
się bezpiecznie.
Zapraszamy zatem za rok na
kolejną, szampańską zabawę
pod gwiazdami.

W RYNKU ZGROMADZIŁO SIĘ
KILKASET OSÓB, OD MALUCHÓW
W WÓZKACH PO SENIORÓW

TANIEC, RADOŚĆ, TOASTY, FAJERWERKI
- TAK BYŁO NA NASZYM MIEJSKIM SYLWESTRZE

Historia jednego fotela...
czwartek, 5 I 20178

Małgorzata Grudzińska

D

o łask wracają stare
meble. I to wcale nie te
sprzed stu lat, bo moda
na nie trwa nieustannie, ale te z lat pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jakimi jeszcze całkiem
niedawno urządzona była większość naszych mieszkań.
Świebodzicką bibliotekę odwiedził Michał Szarko, jeden
z właścicieli galerii POLITURA
Design z siedzibą w Berlinie
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i Poznaniu. Przybyrad Paszyn
i Michał Szarko nie tylko produkują meble według oryginalnych
projektów, ale rozsławiają
w świecie polskie wzornictwo
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, prezentując je w założonych przez siebie galeriach
w Niemczech i Polsce.
Michał Szarko przyjechał na
spotkanie z Joanną Lis, córką
Henryka Lisa i Hanny Krzewskiej-Lis, wnuczką Klary i Antoniego Lisów, organizatorów
świebodzickiej biblioteki w 1948
roku. Biografia rodziny Lisów

znalazła się w trzeci tomie
książki Pionierskie lata Świebodzic, wspomnień, biografii ciąg
dalszy (red. Małgorzata Grudzińska, Świebodzice 2014).
Henryk Lis, jeden z bohaterów
tej książki, jest autorem projektu
bardzo popularnego w latach
sześćdziesiątych modelu fotela,
którego produkcją zainteresowani są właściciele galerii POLITURA. Ich wyroby to prawdziwe dzieła sztuki, najwyższa jakość wykonania i absolutna
wierność oryginalnemu, autorskiemu projektowi.
Misją galerii jest przywrócenie polskiemu wzornictwu przemysłowemu okresu PRL-u nazwisk projektantów i autorów
kultowych dzisiaj mebli. IKONY POLSKIEGO DESIGNU to
projekt firmy POLITURA Design, którego celem jest rzetelne
udokumentowanie i poszerzenie
wiedzy na temat mebli zaprojektowanych w powojennej Polsce.
- Naszym celem jest odkrywanie i odzyskiwanie tożsamości
anonimowych wzorów, których
twórcy do dziś pozostają nieznani - mówi Michał Szarko. - W ten
sposób chcemy oddać hołd projektantom, którzy w czasach
PRL-u stworzyli fundamenty dla
nowoczesnego designu, nie ma-

To był dobry rok
Podczas spotkania w świebodzickiej bibliotece: od lewej Joanna
Lis, Emilia Śmigaj i Michał Szarko

O

podsumowanie swoich
działań pokusili się członkowie klombu Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach.
- Możemy z dumą powiedzieć, że mieszkańcy Świebodzic stali się przodującą gru-pą
wśród krwiodawców z Regionu
Wałbrzyskiego - podkreśla Katarzyna Młynarkiewicz, prezes
HDK. - Wciąż pojawiają się nowi krwiodawcy, zarówno podczas sukcesywnych zbiórek krwi
organizowanych w naszym miescie, jak i w Regionalnym Centrum Kwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Samorząd aktywnie wspiera
krwiodawców, nie tylko poprzez
akcję organizowania zbiórek.
- Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz wprowadził
darmowe przejazdy autobusowe
dla wszystkich zasłużonych
krwiodawców, bez względu na
stopień, to dla nas bardzo ważny
i cenny gest. - dodaje Katarzyna
Młynarkieiwcz.

Klub krwiodawców czynnie
uczestniczył w wydarzeniach
w mieście. Promowanie krwiodawstwa w Świebodzicach zostało także dostrzeżone podczas
grudniowej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie na ręce zarządu klubu
przekazano podziękowania.
Klub HDK w Świebodzicach
pragnie podziękować wszystkim
krwiodawcom ze Świebodzic,
podziękowania kierują także do
przyjaznych firm:
G Schneider Electric Energy
Poland Sp. z o.o
G Cast Sp. j.
G Spółdzielni Mieszkaniowej
G Śnieżka Invest Sp. z o.o
za przekazywanie cennych
nagród dla krwiodawców, rozlosowywanych podczas zbiórek
krwi. Liczymy, że kolejne firmy
również przyłączą się do tych
akcji.
Dziękujemy również Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Agnieszce Gielacie, Kierownik
Wydziału Promocji, Informacji

i Współpracy Zagranicznej Ilonie Szczygielskiej oraz Weronice Tomczyk, za wszelką pomoc i zrozumienie.
Panu Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi dziękujemy przede wszystkim za to, iż
stał się dla nas sojusznikiem
w tej szczytnej idei, na którego
zawsze można liczyć, ponieważ
- tak jak dla nas - również i dla
Niego najważniejsze jest dobro
mieszkańców.
W tym roku naszym głównym
celem min. będzie promowanie
krwiodawstwa wśród dzieci
i młodzieży. Mamy nadzieje iż
uda nam sie odbudować szkolne
koła PCK.
Planowane terminy akcji pobierania krwi w Świebodzicach
w 2017 roku:
G Świebodzice - Ambulans
przy Urzędzie Miasta:
28 marca (wtorek)
30 maja (wtorek)
25 lipca (wtorek)
20 września (środa)
Świebodzice - Miejski Dom
Kultury (akcja stacjonarna):
23 lutego (czwartek)
27 kwietnia (czwartek)
29 czerwca (czwartek)
17 sierpnia (czwartek)
19 października (czwartek)
20 grudnia (środa).
Najbliższa zbiórka - 15 stycznia, 25. Finał Świebodzice WOŚP.
G Szkoła Podstawowa, ul.
Mieszka Starego 4, w godz.
11.00 - 15.00 (dla krwiodawców
słodki poczęstunek, dla ich dzieci gry, zabawy, budowanie z klocków lego oraz wiele innych
atrakcji).
Klub HDK serdecznie zaprasza.
I

jąc przy tym szansy przebicia się
do powszechnej świadomości.
Pragniemy, aby renesans polskiego wzornictwa z lat 50. 60.
i 70., z którym mamy obecnie do
czynienia, stanowił podstawę do
zbudowania silnej pozycji Polski, w historii światowego designu. Jesteśmy przekonani, że
może się to stać tylko w oparciu
o powszechną wiedzę na temat
naszego wspólnego dziedzictwa”.
Właściciele galerii kontaktują
się z samymi projektantami (jeśli
jeszcze jest to możliwe) lub ich
potomkami, poszukując projektów, szkiców, rysunków dotyczących interesujących ich mebli. A te odnajdują się czasem
w sposób wręcz nieprawdopodobny. Michał Szarko przywołał
osobę znakomitego poznańskiego projektanta Janusza Różańskiego, którego wzory projektów służyły przez wiele lat
jako materiał poziomujący podłogę w mieszkaniu projektanta,
przez niego samego wykorzystane do tego właśnie celu. Odnalazły się podczas zalania mieszkania przez mieszkających wyżej lokatorów i kiedy zdjęto
wierzchnią warstwę podłogi,
okazało się, że do jej ułożenia
użyte zostały oryginalne kalki

FOT. MAŁGORZATA GRUDZIŃSKA
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Michał Szarko pokazuje w laptopie krzesło projektu prof. Homy
z projektami Janusza Różańskiego. To niezwykłe znalezisko
zainspirowało wnuczkę projektanta Aleksandrę Cieślewicz,
również artystkę, do przygotowania instalacji artystycznej zatytułowanej PODŁOGA, która
była prezentowana we wspomnianej Galerii w Poznaniu.
Ponownym odkryciem okazał
się też krzesło projektu prof.
Edmunda Homy zwane „pająkiem”, którego projekt powstał
w 1967 roku, ale nigdy nie został
skierowany do produkcji. Podczas meblarskich targów w Kolonii, galeria POLITURA De-

sign zorganizowała wystawę
prezentującą sylwetkę prof. Homy, który był pionierem wzornictwa przemysłowego w Polsce
oraz wykładowcą gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Z tego samego czasu pochodzi projekt fotela Henryka Lisa,
którym zainteresowani są właściciele galerii. Niestety oprócz
zdjęć w posiadaniu Joanny Lis,
nie zachowały się szkice tego
projektu. A może odnajdą się w
równie zaskakujący sposób, jak
projekty prof. Homy i Janusza
Różańskiego?
I
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Mieliśmy szczęście
ich zobaczyć
W

pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia dotarła do
nas smutna wiadomość. W katastrofie lotniczej
zginął niemal cały skład wybitnego i znanego na całym świecie
Chóru Aleksandrowa. Świebodziczanie mogą się zaliczyć do
grupy tych szczęśliwców, którzy
mogli zobaczyć artystów na żywo, w Świebodzicach. I to aż
dwukrotnie.
Znakomity chór wystąpił
w hali sportowo-widowiskowej
OSiR w Świebodzicach 29 października 2009 i 18 października 2011 roku.

W obu przypadkach hala była
szczelnie wypełniona publicznością - chyba na żadnym innym
koncercie tak nie było.
Ale trudno się dziwić, że chętnych zobaczenia wyjątkowych,
najwyższej, światowej sławy artystów, było tak wielu.
Chór Aleksandrowa to jeden
z najbardziej znanych chórów na
świecie. Istnieje od ponad 80 lat
i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Założył go Aleksander Aleksandrow, jako Zespół Domu Armii Czerwonej.
Na samym początku liczył zaledwie kilkana-

ście osób, dziś to ponad 200
artystów. Poza samym chórem w
skład grupy wchodzi orkiestra
oraz balet.
W Świebodzicach chór zaprezentował się dwukrotnie, dając
fenomenalne, dwugodzinne koncerty. Każdy występ zespołu to
wspaniałe przeżycie, nie tylko
muzyczne, ale i wizualne. Niecodzienne połączenie harmonii
i czystości brzmienia akademickiego zespołu z emocjonalnością
muzyki ludowej, tubalnych głosów tenorów z delikatnymi wokalami solistek oraz galowych
mundurów z rustykalnymi elementami strojów
ludowych na długo pozostaje w pamięci słuchaczy.
Świebodzicka publiczność mogła wysłuchać takich utworów,
jak m. in. brawurowo
wykonany na bałałajce
„Czardasz”, „Kalinka”
czy „Katiusza”. Zafascynowana występem
publiczność szczególnie ożywiła się podczas wykonania „Róży czerwonej”, a „Czerwone maki na

Monte Casino” (oba utwory wykonane w języku polskim) zostały nagrodzone gorącą owacją na
stojąco.
W repertuarze chóru jest ponad 2 tysiące utworów. Są to
pieśni narodowych kompozytorów, piosenki żołnierskie, pieśni
ludowe, muzyka sakralna, klasyczne utwory rosyjskich i zagranicznych kompozytorów
oraz arcydzieła światowej muzyki popularnej - wśród nich
np. rewelacyjna wersja „Skyfall” Adele.
W katastrofie lotniczej zginęło 64 członków chóru - w zasadzie to cały skład, ocalało tylko 3 solistów, którzy nie wsiedli
na pokład. Czy grupę uda się
odbudować? Zapewne będą takie próby, bo chór był dumą narodową Rosji i wizytówką kulturalną tego kraju.
Dziś przypominamy Państwu
zdjęcia z obu świebodzickich
koncertów wybitnych artystów.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wystosował także list kondolencyjny do ambasady Federacji Rosyjskiej.
Zdjęcia pochodzą z archiwum UM,
OSiR i Adriana Sitko.
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Najwięcej pięknych balkonów
12

czwartek, 5 I 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

konkurs

W

poprzednim numerze
ogłosiliśmy
szybki
konkurs na najpiękniej
przystrojone świątecznie okna, balkony i posesje. Dziękujemy za podzielenie się z nami
swoimi wspaniałymi iluminacjami,
dziś prezentujemy te, naszym zdaniem, najładniejsze.
Dla właścicieli mamy upominkiniespodzianki. Zapraszamy do kontaktu z Redakcją pod nr telefonu
660 157 518 w celu odebrania upominku.
Wszystkim, którzy postanowili
wiecznie przystroić swoje domostwa, bardzo dziękujemy, dzięki
Wam w mieście jest weselej i bardziej kolorowo. Szczególne słowa
uznania należą się mieszkańcom
obu osiedli: Piastowskiego i Sudeckiego, bo tu wesołych iluminacji
balkonowych jest najwięcej.
A oto naszym zdaniem najładniejsze.
I

Ulica Dębowa 38, ładnie udekorowana posesja

Ulica Piaskowa 17 - prezentowany już, bajkowy domek.

Zagrajmy dla dzieci i seniorów

Świebodzice to miasto pięknych ludzi”- to słowa Jurka Owsiaka skierowane do nas w czasie ostatniej
wizyty w Fundacji w Warszawie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świebodzic, bądźcie 15 stycznia
z nami! - mówi Zofia Marek, szefowa świebodzickiego sztabu WOŚP.
Wraz z młodzieżą, ponad setką wolontariuszy i wieloma zaangażowanymi osobami, sztab przygotował
bogaty program artystyczny, ale nie o atrakcje tak naprawdę tu chodzi lecz o to, abyśmy tego dnia wsparli Orkiestrę, wrzucili pieniądze do puszek, albo zrobili przelewy - możliwości jest mnóstwo - bo tak
naprawdę przekazana pomoc do nas wróci. W postaci sprzętu zakupionego do szpitali i placówek opieki
zdrowotnej.
Niech się kręci do końca świata i jeden dzień dłużej!

Osiedle Sudeckie 6g - potrójne, świetlne okna

Ulica Piłsudskiego 36b - cudny
balkon, na rogu budynku,
przyciąga wzrok
przejeżdżających

Ulica Krzywoustego, budynek z nr 27-35 - sąsiadujące ze sobą
balkony

Ulica Kolejowa 23 - uroczy
balkon narożny

Ulica Krzywoustego 4-18. Bardzo efektownie oświetlone balkony,
na jednym z nich iluminację dostała nawet... antena satelitarna
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Jaseka
w szkole specjalnej

Bogdan Kożuchowicz, radni
miejscy i powiatowi, szefowa
ZNP Urszula Kruczek czy Elżbieta Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dzieci z grupy „Aniobełki”
zaprezentowały piękną i wzruszającą opowieść o przybyciu do
Betlejem Świętej Rodziny i narodzinach Jezusa. Była to opowieść, która trafiała prosto w serca tym bardziej, że aktorzy od-

grywali swoje role z wielkim
zaangażowaniem. Autorką scenariusza i reżyserką spektaklu
była pani Elżbieta Dziakowicz,
przy współpracy z Małgorzatą
Kibler i Joanną Mazurkiewicz.
Gości witała serdecznie dyrektor Ewa Jańczak, a prowadząca spotkanie Małgorzata
Nosal, wicedyrektor placówki,
życzyła wszystkim obecnym

Przy wspólnym stole
oroczna wigilia dla potrzebujących, samotnych mieszD
kańców miasta, objętych wspar-

W spotkaniu wzięło udział
ok. 200 osób, a także zaproszeni goście - świebodziccy duchowni oraz radni Rady Miejskiej.

ciem Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się w piątek, 23
grudnia. Świąteczne życzenia
świebodziczanom złożył m. in.
Biskup Świdnicki Ignacy Dec
oraz Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
Uroczysty posiłek poprzedzony został mszą świętą, odprawioną w kościele pw. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Uczestników spotkania przywitał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Cieszę się, że możemy być
w tym szczególnym dniu razem, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia spokojnych
i rodzinnych świąt. Biskup
Ignacy Dec pobłogosławił

Spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych miało bardzo rodzinny
i serdeczny charakter. Goście byli wzruszeni spektaklem
i ciepłym przyjęciem, obiecali, że będą szkołę odwiedzać
częściej

wielu wyjątkowych przeżyć podczas świąt.
Goście nie ukrywali wzruszenia i dziękowali za zaproszenie,
starosta Piotr Fedorowicz, który
nota bene po raz pierwszy pojawił się na tego typu uroczystości
w szkole specjalnej, podkreślał,
że placówkę czeka w nowym
roku nieco „zamieszania”, gdyż
powiat przystąpi do termomodernizacji budynku.

Wszyscy zaproszeni goście
przynieśli dla dzieci świąteczne
prezenty - przede wszystkim sło-

dycze, ale były też i owoce, podarowane przez prezes SM.
I

Krwiodawcy przedświątecznie
opłatek i wygłosił do zebranych
świąteczne przesłanie.
Po wspólnym odśpiewaniu
kolędy zebrani podzielili się
opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu, na którym nie
zabrakło tradycyjnych, wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, ryby, krokietów i ciast. Po
posiłku mieszkańcy otrzymali
świąteczne paczki żywnościowe - wydano ich ponad 400,
paczki były w tym roku wyjątkowo obfite, wartość każdej
przekraczała 110 zł.

Opłatkiem z potrzebującymi podzielili się m. in. Biskup
Świdnicki Ignacy Dec, Burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz, radni i duchowieństwo

statnia, tegoroczna zbiórka
krwi odbyła się przed święO
tami, 22 grudnia. W Miejskim

Domu Kultury pojawiło się 12
krwiodawców, a bezcenny lek
oddało 11 osób.
Podczas akcji rozlosowano aż
dwie nagrody-niespodzianki.
Jedną z nich ufundowała firma
Schneider, druga była podarunkiem od burmistrza Bogdana
Kożuchowicza.
Szczęście uśmiechnęło się do
Pani Jolanty Ptasińskiej i Pana
Ireneusza Stelmacha. Serdecznie gratulujemy, a wszystkim
krwiodawcom dziękujemy za to,
że znaleźli Państwo czas w tak
gorącym okresie.
Następna zbiórka krwi w Świebodzicach odbędzie się podczas
25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, 15 stycznia, w godzinach 11:00-15:00,
w Szkole Podstawowej nr 2.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorami grudniowej
zbiórki byli: Urząd Miejski
w Świebodzicach, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach oraz MDK.

FOT. WYDZIAŁ PIW

W

przedświątecznej
atmosferze, w kameralnej sali odbyło się jasełkowe
spotkanie uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych z zaproszonymi gośćmi. Na zaproszenie szkoły, która kształci
dzieci znacznie i głęboko upośledzone, odpowiedzieli m. in.
starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, burmistrz Świebodzic
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życiowe
P

owyciskane, podźwigane, pozrywane, poprowadzone, pokibicowane,
pobite rekordy życiowe...
tak było podczas Sylwestrowych
Zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Bona Fide i OSiR
Świebodzice sp. z o.o.
Na starcie pojawiło się 38 zawodników z Poznania, Krakowa, Katowic, Bytomia, Legnicy,
Lubina, Złotoryi, Międzylesia,
Strzelc Opolskich, Lądka Zdrój.
Mistrzowie Świata, Europy i Polski. Były groźne kontuzje, ale
i rekordy życiowe - Krzysztof
Kuraciński pobił swój rekord
życiowy najpierw 140 kg, a później 142,5 kg.
- Na zawodach obecni byli
Mistrz Świata Andrzej Kocyła

i Mistrz Europy Krzysztof Bałys, którzy tym samym podnieśli poziom naszych skromnych
zawodów do rangi zmagań krajowych - podkreśla Maciej Więcek, organizator i prowadzący
zawody.
Nie zawiedli sponsorzy i publiczność, atmosfera była gorąca, ale i rodzinna, bo w kręgu
„siłaczy” wiele osób przyjaźni
się i spotyka na co dzień.
Poniżej wyniki:
I KOBIETY OPEN

I Alicja Ilczuk - 60 kg

I JUNIOR 14-16 lat

I Gracjan Mikołajczak
- 100 kg
II Damian Górniak - 95 kg

rekordy

III Patryk Torzecki - 90 kg
IV Mikołaj Metych - 80 kg
V Krzysztof Drozd - 55 kg
VI Mateusz Bogdan - 50 kg
I JUNIOR 17-20 lat

I Łukasz Gajdulewicz - 180 kg
II Patryk Szlembarski - 147,5
III Hubert Jóźwiak - 130 kg
IV Michał Cendrowicz - 120 kg
V Paweł Smoleń - 90 kg

II Patryk Kandefer - 177,5
III Damian Halter - 175 kg
IV Łukasz Slósarek (89,3)
- 160 kg
V Rafał Dziuron (89,9) - 160 kg
VI Marcin Szreiber - 155 kg
VII Paweł Furtyk - 145 kg
VIII Sebastian Pawłowski
- 140 kg
IX Mariusz Swatko - 137,5 kg
X Paweł Rzepecki - 135 kg

I Senior do 75 kg
I Marcin Dulko (73,9)
- 177,5 kg
II Łukasz Wółkiewicz (74,8)
- 177,5 kg
III Paweł Nowak - 162,5 kg
IV Krzysztof Kuraciński
- 142,5 kg
I SENIOR do 90 kg
I Zbigniew Boczar - 187,5

I SENIOR + 90 kg
I Bałys Krzysztof - 230 kg
II Jarosław Kuraciński
(105,7) - 220 kg
III Michał Nowaliński
(112,3) - 220 kg
IV Błażej Łodo (106,8) - 205
V Sebastian Metych
(119,5) -205 kg
VI Adrian Rychlik (97,4)

- 185 kg
VII Dominik Flinik
(103,3) - 185 kg
VIII Mariusz Małkowski
- 135 kg
I WETERANI 40+ OPEN
I Andrzej Kocyła - 225 kg
II Mariusz Tatuśko - 202,5 kg
III Grzegorz Kantor - 185 kg
IV Zbigniew Matras - 140 kg
I MĘŻCZYŹNI OPEN

I Andrzej Kocyła - 134,01
II Bałys Krzysztof - 132,76
III Jarosław Kuraciński
- 131,16
IV Michał Nowaliński - 128,68
Organizatorzy podkreślają, że
kolejny raz otrzymali bardzo
duże wsparcie ze strony władz
miasta:
G Burmistrza Miasta Świebodzi-

ce Bogdana Kożuchowicza

AMEOLI
B

yło bardzo wystrzałowo,
zawodnicy strzelali w dziesiątkę, a gorącą atmosferę
podtrzymywała poraz pierwszy
na parkiecie ktoś z sympatyczną
twarzą, lub raczej mordką, paszczą, dziobem i wszystkim tym
czym szczerzą się do nas maskotki klubowe. To sympatyczny
pluszak o imieniu AMELIUSZ,
który został symbolem Uczniowskiego Klubu Sportowego AMEOLI w Świebodzicach i będzie
wspierał zawodników, bawił publiczność wcielając się w rolę jej
pupila.
Piękne dziewczyny z grupy
tanecznej MAKE THIS CREW
uświetniły elementami tanecznymi turniej oraz inaugurację
maskotki klubowej.
Grupa została założona miedzy innymi przez Adriannę
Piasecką wraz z dziewczynami
z Wałbrzycha i Świebodzic.
Firma TRIP TRAVEL zorganizowała gry i zabawy dla dzieci
i młodzieży, dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu i niezwykłej kreatywności swoich animatorów, mikołajkowy turniej łuczniczy nabrał wyjątkowych barw.
Jest to jedna z wiodących na
rynku polskich firm organizujących festynu, imprezy urodzinowe bądź różnego rodzaju spotkania rodzinne.

UKS AMEOLI może się
pochwalić jedną z najliczniejszych frekwencją zawodników
na turnieju i zdobyciem trzech
pierwszych miejsc.
W kategorii łuk bloczkowy
kobiet w finale zmierzyły się
Wiktoria Wilman (UKS AMEOLI) i Agata Pogoda (OSL
STRZELEC LEGNICA). Pojedynek dostarczył sporo emocji
- Wiktoria pierwszy raz znalazła
się finale zawodów, natomiast
Agata jest bardziej doświadczoną zawodniczką, obie dziewczyny strzelały bardzo równo przez
cały finał aż do ostatniej rundy,
która zakończyła się remisem.
W dogrywce zawodniczki strzeliły w pole punktowane za
„osiem”. Bliżej środka trafiła
jednak Wiktoria i to ona zdobyła
pierwsze miejsce.
Łuk goły kobiety - Tutaj czekała nas mała niespodzianka: w
finale spotkały się trzy zawodniczki świebodzickiego klubu:
Jolanta Gołębiewska, Marlena
Lechowicz i Żanna Stańkowska. Finał wygrała ostatecznie
Jolanta Gołębiewska, gratulujemy ten rok może zaliczyć do
bardzo udanych.
Alicja Ranowicz musiała mocno napracować się, by pokonać
szesnaścioro swoich współzawodniczek w kategorii (dzieci

G Z-cy Burmistrza Miasta Kry-

stiana Wołoszyna

młodsze) Apacz dziewczęta. Ale
to ona awansowała do finału,
w którym zwyciężyła zdobywając 161 punktów o sześć więcej
od kolejnej zawodniczki.
Co prawda skupiamy się tutaj
głównie na pierwszych miejscach, ale nie sposób nie wspomnieć o pozostałych sukcesach
zawodników klubu AMEOLI
w strefie medalowej za co serdecznie dziękujemy naszym trenerom, którzy zajęli się przygotowaniem zawodników do turnieju, a w szczególności najlepszemu trenerowi Pawłowi Kuklińskiemu, który dokładnie wie
jak poprowadzić trening łuczniczy i przekuć trudy żmudnych

ćwiczeń w sukces na zawodach.
Na turniej przyjechali najlepsi
łucznicy i łuczniczki z całego
regionu, konkurencja była bardzo duża, dla tego jeszcze raz
serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów w nowym sezonie 2017.
Dziękujemy Pani Joannie
Anniuk, Władysławie Łach
i Joannie Walerowicz za upieczenie pysznych ciast i przygotowanie cateringu.
Serdecznie dziękujemy za pomoc zawodnikom UKS AMEOLI w przygotowaniu hali widowiskowo-sportowej do turnieju.
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Do zobaczenia na następnych
zawodach już w lutym 2017
roku.
Zawodnicy UKS AMEOLI
biorący udział w Turnieju Mikołajkowym
G Chodorowski Waldemar
G Gołębiewska Jolanta
G Gliński Mateusz
G Kukliński Paweł
G Komandowska Maja
G Lebioda Zuzanna
G Lechowicz Marlena
G Łach Mateusz
G Polaczek Julia
G Pruchnicki Paweł
G Ranowicz Leszek
G Ranowicz Alicja
G Ranowicz Jakub

G

Przewodniczącego Rady
Miasta dr Łukasza Kwadransa
G Radnych Klubu Radnych
Bogdana Kożuchowicza: Sławomira Łukawskiego i Jarosława Dąbrowski
G Urzędu Miasta w Świebodzicach
oraz sponsorów:
G STOWARZYSZENIE BONA
FIDE ŚWIEBODZICE
G JAKO Polska Tomasz Mojsa,
Dominika Mojsa
G Jolanta Wladyslaw Lopatka
G Centrum Pucharowe Monika
Cieciura, Tomasz Meges
G Pizzeria Gregor - Grzegorz
Polewski
G
GOLDFIT
Jarosław
Kuraciński
G Sklep Adrenalina - Daniel
Stec.
Jak zawsze niezastąpionym
sędziom, instruktorem i fachowcem w swojej dziedzinie był
Mateusz Brzuchacz.

G Stańkowska Żanna
G Stosik Roman
G Stosik Kamila
G Walerowicz Urszula
G Węglarz Wiktor
G Włodarski Jakub
G Waligóra Natalia
G Wilman Wiktoria
G Dołharz Michał
G Kosowski Kamil
G Leśniowski Adam
G Leśniowska Małgorzata
G Kapała Lea
G Brzóska Amelia
G Nosal Kacper
G Nowicki Kamil
G Janasz Anna
G Faściszewski Mateusz

Oliwia Anniuk

Co jest grane?
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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, Prezesem Zarządu MKS Victoria Świebodzice

G Na internetowym portalu

klubu pojawił się
dramatyczny news,
że pierwszy zespół seniorów
uległ rozpadowi, Zarząd
nie przedłużył umowy
z trenerami, a 14 zawodników
odeszło z drużyny.
Co się dzieje w Miejskim
Klubie Sportowym Victoria
Świebodzice?
Euzebiusz Wojdat, Prezes
MKS Victoria Świebodzice: - Na
ostatnim, grudniowym spotkaniu przedstawiłem plan współpracy z trenerami oraz zawodnikami na rundę wiosenną 2016/
2017. Zaproponowane przez
mnie warunki finansowe nie zostały przyjęte, stąd takie, a nie
inne decyzje. Ale nie mamy wyjścia - sytuacja finansowa klubu
jest trudna i trzeba zacisnąć pasa,
wszyscy musimy. Nie wszystkim się to jednak podoba.

G W czym leży problem,

dlaczego nie ma pieniędzy,
przecież dostajecie co roku
wysoką dotację od Gminy
Świebodzice - w tym roku
będzie to 370 tys. zł,
w ubiegłym kwota wyniosła
330.000 zł.
- Oczywiście, dotacja jest dla
nas podstawowym źródłem finansowania trzeba też dodać, że
jesteśmy klubem dwusekcyjnym
i po podziale środków na poszczególne sekcje piłki nożnej
i piłki ręcznej już te środki nie są
tak okazałe. Do tego doszły
pewne zaszłości oraz zbyt duże,
moim zdaniem, premiowanie
zawodników i trenerów po uzyskaniu przez klub awansu do IV
ligi co spowodowało, że pieniędzy zabrakło.
G Może Pan to jakoś
wyjaśnić?
- I zespół seniorów posiadał
dwóch trenerów, co jest dość

nietypową sytuacją, na którą stać
naprawdę bogate kluby. Już
w lipcu ub. roku zrobiłem spotkanie z trenerami, chciałem już
wtedy tę kwestię wyprostować
i zmniejszyć kadrę trenerską.
Tymczasem usłyszałem od trenerów, że skoro uzyskaliśmy
awans - oni oczekują podwyżki.
Padły określone kwoty, ja nie
mogłem się na nie zgodzić,
przedstawiłem swoje warunki.
Były trzy tygodnie do rozpoczęcia sezonu, usiedliśmy więc
do rozmów, udało się osiągnąć
porozumienie. Sponsorzy „dorzucili” do pensji trenerów po
kilkaset złotych tak, by byli usatysfakcjonowani. Ale po pewnym czasie pieniądze przestały
napływać, a klubu nie stać na to,
by w takiej wysokości finansować trenerów. A jeszcze doszły
do tego premie dla zawodników.
G Jakie premie?

merze
W następnym nuistrzem
rm
bu
z
a
rozmow
uchowiczem,
Bogdanem Koż acji w Klubie.
poświęcona sytu

- Po awansie do IV ligi, jak
i przed awansem, były wypłacane premie meczowe dla zawodników za każdy wygrany mecz.
W jednym miesiącu do podziału
były naprawdę niemałe pieniądze. To także generowało
koszty, które nasz klub nie jest
w stanie udźwignąć. Powiedziałem o tym wprost na zebraniu 30
grudnia. Po prostu nie stać nas
na to. Do spłacenia jest spory
dług i on musi zostać w tym roku
zlikwidowany, nie możemy sobie pozwolić, by taka sytuacja
znowu miała miejsce.
G I co teraz?
- Szukamy nowego trenera dla
zespołu seniorów, do 10 stycznia
mam nadzieję podpisać umowę
z nowym szkoleniowcem i zaczynamy treningi zgodnie z założonym planem.
G Rezygnację z funkcji
wiceprezesa złożył Robert
Mazurkiewicz, a z sekretarza

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

Marek Wojtysiak. To reakcja
na sytuację?
- Chyba tak można to rozumieć, szkoda, że nie ma zgodności w Zarządzie, wszystkim nam
powinno zależeć na dobrej kondycji klubu i osiąganiu sukcesów
sportowych, ale musimy też pamiętać, że jesteśmy małym klubem, który nie ma zbyt wielu
sponsorów, bazujemy przede
wszystkim na tym, co otrzymamy z miasta. No i pamiętajmy,
że Victoria to nie tylko I zespół
seniorów, mamy 9 innych drużyn, bardzo dużo młodzieży, na
niej trzeba się skupić, na tych
dzieciakach, które chcą spróbować przygody ze sportem a my
powinniśmy im to pokazać z jak
najlepszej strony.
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Rozmowa z

ogłoszenia/komunikaty

- Nawet jeżeli tak - to trudno,
jesteśmy na to przygotowani.
Przeżyliśmy już swoisty „wyścig” o tę IV ligę, czy było
warto? Nie wiem, sądząc po frekwencji kibiców na meczach,
jest ich mniej, niż przed awansem. Owszem, dla zawodników
to jest fajna motywacja, możliwość grania z lepszymi drużynami i zdobywanie coraz większych umiejętności, ale nie możemy stawiać na szali pracy
z młodzieżą i tymi najmłodszymi, bo to oni kiedyś zasilą szeregi pierwszej drużyny.
G Dziękuję za rozmowę.

G Czy w tej sytuacji

wywalczony niedawno awans
do IV ligi może skończyć się
spadkiem?

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Bpa I.Krasickiego
Park Miejski
Słowackiego

l. mieszkalny 3 (6)
l. mieszkalny 6 (4)
l. mieszkalny 2 (2)

26
48/5
418/9

3
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Praca w systemie zmianowym.
Informacje pod nr tel.
OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam fotel do masażu
JOY 200 czarny, w stanie
idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie
kręgosłupa,
cena do uzgodnienia,
Tel. 603 344 013

G Sprzedam mieszkanie po
kapitalnym remoncie, 46 m2,
z antresolą, wykończone
i pięknie urządzone,
cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105

G Sprzedam
zagospodarowaną działkę
budowlaną powierzchnia
913 m2, Ciernie 23,
Tel. 601 690 210

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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