KONKURS! FOTO KOSZULKI

Do wygrania cztery najnowsze koszulki promocyjne naszego miasta. Szczegóły str. 2
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arafie, duże firmy, pracownicy skarbówki, osoby prywatne; stowarzyszenia, organizacje. Dziś
publikujemy listę największych
darczyńców, którzy przekazali
darowizny na rzecz ofiar katastrofy budowlanej w naszym
mieście. Największa jednorazowa wpłata wyniosła ponad
21.000 zł!
Zamieszczamy także listę
firm i instytucji z naszego miasta, które bezinteresownie okazały pomoc natychmiast po tragicznych wydarzeniach.

Utworzone przez gminę konto
zostanie zamknięte 15 maja,
a następne Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz powoła
specjalną komisję, która zajmie
się rozdziałem zebranej puli pieniędzy.
- Chciałbym, aby zostało to
przeprowadzone przy pełnej
przejrzystości, aby nikt nie miał
najmniejszej wątpliwości co do
rozdziału tych środków - mówi
burmistrz naszego Miasta.
W czwartek, 11 maja, gdy
zamykaliśmy to wydanie Gazety
Świebodzickiej, na specjalnie

utworzonym
koncie było ponad 89.000 zł.
Pieniądze te zostaną rozdzielone pomiędzy wszystkich
mieszkańców kamienicy, którzy ocaleli
z katastrofy.
Więcej - str. 5

ego jeszcze nie było - tego
samego dnia odbędą się dwie
T
lubiane przez mieszkańców

Zapraszamy zatem najpierw
na bieganie: pobiegniemy nieco
inaczej, niż dotychczas, bo trasa
biegu będzie się zaczynać i kończyć przy Parku Miejskim - tak,
by uczestnicy biegu mogli wziąć
udział w zaplanowanym na ten
dzień Święcie Czekolady.

a meta o 14:00 w Parku Miejskim.
Bo tu o godz. 14:00 rozpoczyna się czekoladowa fiesta, na
którą zapraszają organizatorzy:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i ZPC Śnieżka S.A.
Będzie słodko, wesoło, z atrakcjami, czekają nas także kolejne
urodziny - tym razem cukierka
Michałek, który jest już szacownym jubilatem, bo kończy 70 lat.
Szczegóły wydarzeń na plakatach i str. 2.

Z racji niekorzystnej aury
zaplanowane na 1 maja Święto
Czekolady zostało przesunięte
na 20 maja. Tego dnia odbędzie
się także doroczny bieg w ramach cyklicznej akcji Polska
biega.

Warto się pojawić o. 13:00 na
Parkowej 4, tu odbędzie się rejestracja uczestników, wydawanie
koszulek, itp. Następnie o godz.
13:45 wystartujemy z Parkowej,

Plac zabaw na
3ogrodzenie.
Granicznej ma już
Udany,
10-11
choć
deszczowy
i zimny VII Zlot
Motocykli
w Świebodzicach.

Jeszcze
12
w latach
20-tych ub. wieku
w naszym mieście
obowiązywały
notgeldy.
Co to takiego?

Rozmowa
z burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
- str. 4

Święto Czekolady i Polska biega
- słodko i sportowo!
imprezy, na dodatek można je ze
sobą połączyć. Przyjemnie i pożytecznie.

Wiemy, kto
wystąpi na Dniach
Świebodzic!

Świebodzicki Dzień

Akceptacji i Zrozumienia
Nie bójmy się
inności,
nie bójmy się
siebie.
Każdy inny
- wszyscy
równi.
Akceptacja,
tolerancja,
integracja
- takie hasła towarzyszyły uczestnikom
I Świebodzickiego Dnia Akceptacji i Zrozumienia.
Wspólny przemarsz ulicami miasta, a potem zabawy
integracyjne w Miejskim Domu Kultury miały
podkreślić, że osoby niepełnosprawne są wśród nas
i chcą być traktowane na równi z innymi.
Pod wspólnym dachem nieba wszyscy czujemy tak
samo - i pod tym właśnie symbolicznym dachem
osoby na wózkach przejechały całą trasę marszu.
Na twarzach
wielu z nich
widać było
tego dnia
promienny
uśmiech.
Str. 8-9

Pomaszerowali
13
dziarsko
z kijkami - nasi
seniorzy wzięli udział
w V Ogólnopolskim
Marszu Nordic
Walking studentów
UTW.

Kolejna
edycja
Targów
Sztuki

i Rzemiosła

Str. 7

Majowo-czerwcowy imprezowy
zawrót głowy
2
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Przed nami Święto Czekolady i Polska Biega, a za miesiąc Dni Świebodzic!

Z powodu aury i zimna zaplanowane na 1 maja Święto Czekolady zostało przeniesione na 20 maja.
Można będzie aktywnie i ciekawie spędzić cały dzień, bo w tym samym dniu odbędzie się także
doroczny bieg Polska Biega. A w pierwszej dekadzie czerwca bawimy się na Dniach Świebodzic.

G Święto Czekolady

G Polska Biega

20 maja, godz. 14:00-19:00, Park Miejski

20 maja, godz. 15:00,
start ul. Parkowa 4, meta - Park Miejski

To będzie trzecia edycja tej wyjątkowej imprezy w naszym mieście.
Wraz z Burmistrzem
Miasta Bogdanem Kożuchowiczem oraz firmą
ZPC Śnieżka S.A. zapraszamy 20 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.

Pobiegniemy nieco inaczej, niż dotychczas, bo
trasa biegu będzie się
zaczynać i kończyć przy
Parku Miejskim - tak, by
uczestnicy biegu mogli
wziąć udział w zaplanowanym na ten dzień Święcie Czekolady.
Zapraszamy zatem na
godz. 13:00 na Parkową 4,
tu odbędzie się rejestracja
uczestników, wydawanie
koszulek, itp. Następnie
o godz. 13:45 wystartujemy z Parkowej, trasa biegu będzie wiodła ulicami:
Żwirki i Wigury do Alei
Lipowych, następnie Alejami Lipowymi obok
ośrodka zdrowia, następnie skręt w ulicę Park
Miejski, fragmentem drogi polnej, do ul. Towarowej na plac Dworcowy pętla - i wracamy Kolejową do parku.
Gdy wszyscy dobiegną
do mety odbędzie się losowanie dorocznych nagród
pod sceną główną.

Bawimy się do wieczora w świetnych humorach i towarzystwie bajkowych postaci: Króla
Juliana, Scooby Doo, Hello Kitty czy Kubusia Puchatka i Tygryska.

Odpowiedz na pytanie

i wygraj koszulkę!
Szanowni Czytelnicy, mamy dla Was konkurs, w którym
można wygrać najnowsze, promujące nasze miasto, koszulki.
Są one ozdobne bardzo ładnymi motywami, nawiązującymi
bezpośrednio do historii naszego miasta.
Aby wygrać taką koszulkę, trzeba odpowiedzieć na pytanie:
Co mają wspólnego z miastem umieszczone na koszulkach
symbole: zegara, motyla, sowy i fotela?
Trzeba wyjaśnić chociaż dwa spośród nich.
Pytanie może się wydawać z pozoru trudne,
ale każdy posiadacz Internetu i Facebooka znajdzie
na nie bez problemu odpowiedź
- chociażby na oficjalnym profilu Miasta Świebodzice na FB.
Mamy do rozdania cztery koszulki, każdą innego dnia.
Czekamy na prawidłowe odpowiedzi przez cztery dni:

ZADZWOŃ NA NUMER: 660 157 518:
w poniedziałek, 15 maja - o godz. 12:00
we wtorek, 16 maja - o godz. 12:00
w środę, 17 maja - o godz. 12:00
w czwartek, 18 maja - o godz. 12:00

G Dni Świebodzic
10-11 czerwca, stadion OSiR
Mamy już wstępną informację dotyczącą tegorocznych
Dni Świebodzic. Przed świebodzicką publicznością wystąpią takie gwiazdy, jak zespół Piersi oraz Grubson. Wracamy
także do formuły niedzielnych spotkań z kabaratem - czeka
nas niezła dawka humoru w wykonaniu kabaretu Koń
Polski. Będzie też muzyka disco polo.
Nie zabraknie oczywiście występów naszych milusińskich, koncertów lokalnych artystów i przedstawicieli
naszych organizacji pozarządowych. Jak zawsze podczas
Dni dostępna będzie baza gastronomiczna i wesołe miasteczko.
SOBOTA - 10.06.2017 r.
18:30 Disco Polo w wykonaniu zespołu Freaky Boys
20:00 Gwiazda wieczoru - PIERSI
22:00 Dyskoteka - gra DJ CARRY
1:00 Zakończenie pierwszego dnia
NIEDZIELA - 11.06.2017r.
17:00 Kabaret „Koń Polski”
18:30 Support Fairy Tale Show
19.30 Sara Music&Dante Show
21:00 Gwiazda wieczoru GRUBSON
23:00 oficjalne zakończenie Dni Świebodzic 2017

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
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Ogrodzony i bezpieczny
wydarzenia
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Z

godnie z obietnicą burmistrza Bogdana Kożuchowicza, plac zabaw
u zbiegu ulic Granicznej
i Siennej, ma już ogrodzenie.
Cały teren otacza metalowy płot,
co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo bawiących się tu
dzieci. Ogrodzenie ma dwie furtki i bramę wjazdową.
- Mam nadzieję, że dzięki
ogrodzeniu plac stanie się bezpieczniejszym miejscem, chciałbym, aby było to przede wszystkim miejsce do rekreacji i zabawy dla najmłodszych i wypoczynku dla ich rodziców - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

C

o by tu robić podczas
majówki? Może coś pożytecznego? Z takiego
założenia od lat wychodzą mieszkańcy Osiedla Słonecznego
w naszym mieście.
1 maja członkowie Komitetu
Osiedla Słonecznego zaprosili
na czyn społeczny mieszkańców
osiedla, by wspólnie uporządkować i wykonać prac pielęgnacyj-

3

O ogrodzenie placu postulowali m. in. mieszkańcy podczas
listopadowych spotkań półmetkowych z burmistrzem i radnymi.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni i będą dbać
o to miejsce jeszcze bardziej.
Prosimy, by wszelkie akty wandalizmu czy przebywania w tym
miejscu osób np. spożywających
alkohol, były natychmiast zgłaszane - Straży Miejskiej lub Policji. Jeśli wspólnie zadbamy o to
miejsce, będzie z pewnością dłużej służyć naszym pociechom.

Czyn Słoneczny
Kiedyś były przymusowe
czyny społeczne
- dziś mieszkańcy osiedli
skrzykują się, by zdziałać
coś razem dla wspólnego
dobra
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Ogrodzenie zostało zamontowane we wtorek, 9 maja na zlecenie
Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Koszt to ok. 15 tys. zł

a terenie kąpieliska otwarteN
go przy ul. Rekreacyjnej
ruch - chciał do rozpoczęcia se-

zonu jeszcze dobre dwa miesiące, a i pogoda zupełnie nieletnia.
Jednak obiekt jest już przygotowywany na przyjęcie kąpiących. Osir Świebodzice sp. z o.o.
Zakończył właśnie niwelację
terenu tak, by było gdzie się
wygodnie rozłożyć z ręcznikami
i kocami. Trwa także przegląd
basenowych niecek i urządzeń.

ne na terenie wybudowanego w
1998 r. przez mieszkańców boiska sportowego przy ul. Kwiatowej.
- Dodatkowo pracami porządkowymi objęto teren wokół boiska, na którym mieszkańcy
w 2000 r. zasadzili drzewa i krzewy ozdobne - dodaje Aldona
Górska, mieszkanka osiedla.
Prace porządkowe przebiegały bardzo sprawnie, z dużym
zaangażowaniem wielu osób.
Wielką frajdę miały zwłaszcza
dzieci, które przyszły wraz z rodzicami - nie tylko miło spędziły czas na zabawie, ale przede
wszystkim zobaczyły, iż wspól-

spotkania dla seniorów, zorganizowanego

W tym sezonie na maluszki
będzie czekać niespodzianka
- nowe urządzenie w brodziku.
Do wyboru jest m. in. wodny
parasol albo jeżyk, który podobno wygląd bardzo efektownie
i sprawia dzieciom mnóstwo
frajdy.
- Pierwszym urządzeniem
będzie jeżyk, zobaczymy, jak to
się sprawdzi - mówi Marek Gąsior, kierownik basenu.
Już nie możemy się doczekać
efektu.

Przy pracy czas mijał szybko i wesoło. Najmłodsi pomagali
z wielkim zaangażowaniem

Bezpieczny senior
ak nie dać się oszukać, wykorzystać, naciągnąć; jak być bezpiecznym w swoim
Jdomu
i na ulicy - o tym rozmawiano podczas

Będzie jeżyk czy parasol?

przez Świebodzicką Radę Seniorów?
Spotkanie poprowadził nadk. Robert
Topolski z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy.

ną pracą można naprawdę wiele
osiągnąć.
- To naprawdę wspaniały
widok, gdy małe, kilkuletnie dzieciaczki pomagają w grabieniu
trawy i liści, zbieraniu gałązek,
itp. - mówią mieszkańcy.
Po zakończeniu prac porządkowych uczestnicy tego sympatycznego czynu społecznego
integrowali się przy kiełbaskach
upieczonych wspólnie na grillu.
W trakcie biesiadowania zostały
omówione sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem boiska
oraz plan prac na dalsze lata.
Brawo, świetna inicjatywa
- polecamy innym!
I

- Myślę, że takie spotkanie było potrzebne,
padło na nim wiele przydatnych informacji było dużo o nowoczesnych środkach przekazu, jak z nich korzystać - mówi Halina
Blaźniak ze Świebodzickiej Rady Seniorów.
- Zobaczyliśmy z bliska legitymację policyjną, mogliśmy zadawać pytania.
Są pomysły, by zorganizować kolejne spotkanie, tym razem z ratownikami medycznymi, na temat udzielania pierwszej pomocy.
O szczegółach będziemy informować.

Wreszcie zaczęli
budować
o 6 latach od kupienia terenu, właściciel placu po byłym kinie
P
„Wolność”, Spółka Polcommer, nareszcie rozpoczął budowę.
Inwestycja miała być już dawno zrealizowana, ale cieszy fakt, że

wreszcie coś ruszyło. Przez wiele lat mieszkańców miasta oburzał
szpecący, walący się płot i pusta parcela w centrum miasta.
Koparki i sprzęt pojawiły się na placu u zbiegu ulic Wałbrzyskiej
i Mickiewicza w środę, 10 maja. Inwetsor ma w tym miejscu wybudować piętrowy budynek mieszkalno-usługowy.

Ludzka solidarność
4
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wydarzenia

Rozmowa z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem

K

ilku strażaków ze Świebodzic oraz Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz otrzymali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka odznaczenia
za zaangażowanie i wielkie oddanie podczas akcji ratunkowej
po zawaleniu się kamienicy przy
ul. Krasickiego w Świebodzicach.
W czwartek, 4 maja, z okazji
przypadającego w tym Dniu Międzynarodowego Święta Strażaków szef MSWiA spotkał się
z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, którzy brali
udział w akcji ratowniczej
w Świebodzicach.
- Będąc na miejscu zdarzenia
miałem okazję zobaczyć, w jak
ekstremalnych i niebezpiecznych warunkach prowadzona
była akcja. Ratownicy z ogromnym poświęceniem, ręcznie przeszukiwali gruzowisko. W takiej

otoczyć opieką ludzi, zapewnić
im dach nad głową, pomoc
rzeczową, finansową. Na bieżąco w mediach śledziliśmy
bardzo szczegółowe i systematycznie podawane informacje
zarówno z akcji ratunkowej,
jak i późniejszych działań pomocowych ze strony naszego
miasta. Jak sytuacja wygląda
dzisiaj?

sytuacji najlepiej można dostrzec to, czym jest etos służby.
Dziękuję za akcję w Świebodzicach - powiedział szef MSWiA.
W związku z akcją ratowniczą
w Świebodzicach szef MSWiA
wręczył Odznaki „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”.
Złote Odznaki otrzymało 5 strażaków oraz burmistrz Świebodzic. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżnionych zostało
12 funkcjonariuszy, natomiast
Brązową Odznaką 27 strażaków.
Podczas uroczystości minister
Mariusz Błaszczak przyznał
nagrody finansowe 25 funkcjonariuszom Państwowej Straży
Pożarnej. Nagrody dla 31 strażaków przyznał również komendant główny PSP nadbrygadier
Leszek Suski. Z kolei awanse na
wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 strażaków.

o błyskawicznym przyznaniu
rent specjalnych przez Premier Beatę Szydło dla czterech
chłopców, którzy stracili w katastrofie rodziców.
- To naprawdę pozytywny
i budujący wymiar tej tragedii
- jak wielu ludzi dobrej woli
wykonało gest solidarności
w stosunku do poszkodowanych, wspierając ich czy to
finansowo czy rzeczowo. Są to
zresztą nie tylko osoby prywatne, ale także firmy - w tym nasze, świebodzickie, które przekazały na utworzone przez miasto konto znaczące kwoty. Za to
jestem ogromnie wdzięczny.
Szczególnie pragnę podziękować Pani Premier, która nie
tylko była z nami tu, w Świebodzicach, w dniu tragedii, ale
w ciągu dosłownie kilku dni
przyznała renty osieroconym
chłopcom. Dziękuję Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i Pani Minister Beacie Kempie.
Wielkie wyrazy wdzięczności
kierują także do Pani Minister

- Tak, pomoc ruszyła natychmiast, od tej doraźnej typu ciepłe
posiłki, ubrania, środki czystości, po przygotowanie mieszkań
zastępczych i lokali docelowych.
Na ten moment jedna rodzina
otrzymała już mieszkanie zastępcze, w pełni wyposażone;
w przypadku pozostałych poszkodowanych rozpoczynamy
kompleksowe remonty mieszkań docelowych. Jesteśmy
w kontakcie z rodzinami, te osoby deklarują, że będą spokojnie
oczekiwać na mieszkania. Jedna
osoba przebywa nadal w hotelu,
na koszt gminy, przygotujemy
dla tego pana mieszkanie socjalne. Dwójka osieroconych chłopców mieszka ze swoimi najbliższymi, którzy przejęli także
opiekę prawną nad nimi.
G Pomoc dla poszkodowanych napłynęła także z zewnątrz - od darczyńców, którzy wpłacali pieniądze na specjalnie utworzone konto, od
firm, które podarowały sprzęt;
nie można także zapomnieć

Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, za zaangażowanie,
wsparcie i obecność w Świebodzicach.
Pragnę podziękować Panu
Wojewodzie Pawłowi Hreniakowi i jego służbom, za wzorowo prowadzoną koordynację
akcji ratowniczej i wielki profesjonalizm. Najgorętsze podziękowania składam wszystkim
ratownikom, którzy 8 kwietnia,
narażają własne życie i zdrowie,
pracowali niemal bez przerwy,
by uratować ludzi spod gruzów.
Ci wspaniali ludzie zasługują na
najwyższe uznanie.
G Jakie są dalsze plany odnośnie zniszczonej kamienicy?
Wiele osób pyta, czy miasto
będzie ją odbudowywać?
- Nie ma planów, by na ul.
Krasickiego 28 postawić kamienicę, niemniej jednak rozważamy wariant budowy nowego budynku komunalnego, bo mieszkania komunalne są w mieście
palącą potrzebą. Jest to z pewnością ogromny koszt, dlatego mu-

simy sporządzić dokładne analizy finansowe, zanim zdecydujemy się na tę inwestycję.
G Na portalach społecznościowych trwają dyskusję na
temat upamiętnienia ofiar katastrofy. Pojawiają się propozycje ustawienia pomnika, tablicy, posadzenia drzew na placu, na którym stała kamienica.
Jakie jest Pana zdanie w tej
kwestii?
- Jest to oczywiście temat do
dyskusji, myślę, że przede wszystkim powinny się wypowiedzieć
rodziny i bliscy poszkodowanych. Uważam, że jest to temat
ważny, który należy spokojnie
przedyskutować. Przypomnę, że
ulica Krasickiego jest przewidziana do rewitalizacji, pojawi
się na niej sporo skwerów i zieleni, zatem pomysł z posadzeniem
np. drzewa czy wmurowaniem
tablicy można jak najbardziej
rozważyć.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Odznaczenia dla
bohaterskich strażaków
- Akcja w Świebodzicach była
dla nas bardzo ciężka. Była to
jedna z największych akcji
w ostatnich latach prowadzonych na Dolnym Śląsku. Część
osób z tej kamienicy udało nam
się uratować. Części nie udało
się uratować. To jest właśnie tragedia strażaka, który jest bezsilny - szczególnie wobec żywiołu,
czy klęski, kiedy nie może już
innym osobom pomóc - powiedział komendant główny PSP
nadbrygadier Leszek Suski.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreśla, że odznaka - choć
imienna - tak naprawdę jest uhonorowaniem wszystkich służb,
instytucji i osób, które włączyły
się w akcję ratowniczą w naszym mieście.
- Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy tego dnia, 8 kwietnia
2017 roku, nieśli pomoc, by ratować ludzkie życie: strażakom,
policjantom, ratownikom medycznym, służbom miejskim,
pracownikom urzędu i wszystkim mieszkańcom - mówi Bog-

FOT. UŻYCZONE MSWIA

G Gazeta Świebodzicka:
- Panie burmistrzu, minął
miesiąc od tragicznych
wydarzeń w naszym mieście.
Wciąż jest to dla nas temat
ważny, miasto prowadzi
szereg działań związanych
z pomocą i zapewnieniem
poszkodowanym mieszkań.
Chciałabym jednak zacząć
od nieco osobistego pytania
- jak Pan przeżył to, co stało
się 8 kwietnia 2017 roku?
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz: - Był to z pewnością najtrudniejszy moment w moim życiu, zarówno jako samorządowca, jak i człowieka. Tragedia tylu
osób, zniszczenia, wreszcie to co
najbardziej bolesne - śmierć ludzi, to ogromnie bolesne przeżycie. To byli przecież nasi sąsiedzi, znajomi, ludzie, których
znaliśmy chociażby z widzenia.
Trudno się pogodzić z takim dramatem, jeszcze trudniej zrozumieć i zaakceptować taką rzeczywistość.
G Samorząd musiał natychmiast przystąpić do działania,

jest bezcenna

dan Kożuchowicz. - Każdy z nas
starał się robić to, co do niego
należy najlepiej i najsumienniej.
W akcji ratowniczej 8 kwietnia brało udział ponad 200
ratowników. Pierwsi strażacy
z naszej jednostki byli na miejscu po 4 minutach od katastrofy.

Uhonorowani strażacy z JRG PSP
w Świebodzicach:
I st. kpt. Maciej Nowak
I st. asp. Janusz Zawadzki
I asp. Sławomir Szmigiel
I asp. Jarosław Drzęźla
I st. ogn. Mariusz Waligórski
I ogn. Łukasz Rostkowski
I ogn. Arkadiusz Kuc
I mł. ogn. Mariusz Siatka
I st. str. Wojciech Ochęcki

Zadbano o nas podczas akcji
St. Kapitan ZYGMUNT LIS
Zastępca Dowódcy JRG Świebodzice
Katastrofa budowlana na Krasickiego była bez wątpienia jedną
z największych akcji, w jakiej braliśmy udział. Były akcje na Silenie:
duże pożary, zawalenia, ale tamte zdarzenia nie miały takiej skali
i takiego wymiaru tragedii ludzi.
Gdy pierwsza nasza jednostka przybyła na miejscu - był szok,
bo nie spodziewaliśmy się zniszczeń na taką skalę. Trzeba było
szybko przystąpić do działania i tu każdy z nas wiedział, co ma
robić. To chyba też jest wynik jakiegoś procesu szkoleniowego,
który trwa codziennie, podczas każdej zmiany.
Chciałbym podkreślić, że bardzo dobrze oceniam pracę służb
burmistrza, zaangażowanie i sprawność organizowania zaplecza
logistycznego. Potwierdzają to liczne opinie kolegów z Warszawy,
którzy byli pod wrażeniem zorganizowania w tak krótkim czasie
pełnego zabezpieczenia logistycznego dla ratowników:
wyżywienia, namiotów, oświetlenia. To było dla nas bardzo ważne
i serdecznie za to dziękujemy.

Wielkie, ogromne

DZIĘKUJEMY
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Czy złotówka czy 1000 zł - każdy, kto wpłacił pieniądze
na rzecz poszkodowanych w katastrofie budowlanej,
okazał wielkie serce

W

poniedziałek, 15
maja, zostanie zamknięte konto, na które od 10 kwietnia
można było wpłacać darowizny
dla osób, które ucierpiały w tragedii na ul. Krasickiego 28. Gdy
zamykaliśmy to wydanie gazety,
było na nim ponad 89.400 zł.
Jest kilkanaście podmiotów,
które wpłaciły spore sumy pieniędzy, dlatego chcieliśmy
w sposób szczególny uhonorować tych darczyńców i wymienić ich na łamach Gazety Świebodzickiej.
Są to firmy, nie tylko z terenu
naszego miasta, ale z całej Polski, osoby prywatne, parafie, artyści - bo trzeba wspomnieć, że
największa kwota, jaka została
wpłacona na konto, pochodzi ze
zbiórki na portalu pomagam.pl,
zorganizowanej spontanicznie
przez warszawskiego piosenkarza i publicystę Damiana Maliszewskiego. Przyłączyły się do
niej m. in. takie osoby znane
z życia publicznego, jak Majka
Jeżowska, Zofia Czerwińska
czy Katarzyna Cerekwicka.
Jest też znacząca wpłata od
jednej z parafii w Osieku - to aż
2 500 zł. Warto zaznaczyć, że
zbiórkę organizowały także nasze świebodzickie parafie - te
pieniądze zostały wpłacone na
konto Caritas Diecezji Świdnickiej, która także
prowadziła
równolegle
zbiórkę
środków
dla poszkodowanych.
Mamy też
odnotowaną
dużą wpłatę
(ponad 2.000
zł) z partner-

skiego miasta Waldbröl w Niemczech.
To już kolejny raz, kiedy nasi
przyjaciele śpieszą z pomocą
w trudnej sytuacji. Przypomnieć
należy przecież powódź tysiąclecia z 1997 roku, kiedy to właśnie
nasze partnerskie miasto przekazało setki darów i pomoc finansową dla powodzian.
Warto także przypomnieć dary w postaci sprzętu, które dla
poszkodowanych przekazali producenci sprzętu AGD: firma Amica z Wronek oraz Electrolux.
Wszyscy otrzymają podziękowania listowne od Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Każdemu z osobna i wszystkim razem - składamy serdeczne podziękowania w imieniu
burmistrza oraz poszkodowanych. To są pieniądze właśnie
dla nich i wkrótce je otrzymają.
Rozdziałem zgromadzonych
środków zajmie się powołana
przez burmistrza komisja. Cała
kwota zostanie rozdzielona na
wszystkie osoby, które mieszkały w kamienicy przy ul. Krasickiego 28.
Wszystkie te działania zostaną
podane do publicznej wiadomości tak, aby nie było najmniejszych wątpliwości czy zastrzeżeń.

Kiedy poznamy przyczyny katastrofy?
G TOMASZ OREPUK
G Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
- Jeśli chodzi o śledztwo, nie ma nic przełomowego, czekamy
na opinię biegłych z zespołu, powołanego do określenia przyczyn
wybuchu, oraz na opinie biegłych z zakładu medycyny sądowej.
Po sekcjach zwłok ofiar mieliśmy jedynie wstępne przyczyny
zgonów, teraz czekamy na ostateczne decyzje zespołów
lekarskich.
Ściągamy dokumentację lekarską pozostałych osób, które trafiły
do szpitali, by sprawdzić, w wyniku czego osoby te doznały
obrażeń.
Nic nie podważa jednak hipotezy wybuchu gazu, przyjętej
na początku śledztwa jako najbardziej prawdopodobna teoria.
W skład zespółu, powołanego do określenia przyczyn katastrofy,
wchodzą biegli z zakresu budownictwa, pożarnictwa,
gazownictwa i konstrukcji budowlanych. Są wśród nich bardzo
doświadczeni biegli z Katowic, którzy przygotowywali ekspertyzę
m. in. w sprawie głośnego wybuchu gazu w kamienicy,
w której zginęła rodzina dziennikarzy ze Śląska.
Na ten moment nie ma określonych ram czasowych, bo cały czas
dosyłamy biegłym dokumentację, z którą się zapoznają.
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21311
to największa
jednorazowa wpłata
na konto, pochodząca
ze zbiórki na portalu
pomagam.pl

6000

to największa wpłata
z terenu Świebodzic,
od firmy
Masterform

334
- tyle było wpłat
na konto

Lista podmiotów i osób fizycznych, które w dniu
katastrofy włączyły się w działania pomocowe
G P. Elżbieta, Adam Szmidla, Restauracja „Korona Śląska”,
G P. Zofia, Kamila Nabielec, Bar „Smakosz”,

Lista darczyńców, którzy wpłacili powyżej 1000 zł

G P. Zina Jampolska - Spółdzielnia Socjalna „Zina”,

G Pani Krystyna Szczurek Firma Promont

G P. Natalia Olendzka, MIRJAN 2 - Pensjonat „Galery”,

G Masterform Świebodzice
G Pani Irena Krystyna Murakowska-Brzezicka Świdnica
G Pani Karolina Trojanowska-Michalik Świebodzice
G Pani Natalia Olendzka Mirjan
G Pani Izabela Fedorowicz Świebodzice
G Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Czeladzi
G Pracownicy Urzędu Skarbowego w Świdnicy
G Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach
G Usługi Leśne i Melioracyjne Handel Drewnem Dariusz
Szczepański
G Pani Joanna Dymorz Ruda Śląska
G CREATOR Spółka z o.o. Wrocław
G Pan Krzysztof Pasierbski Wrocław
G Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Osieku
G Miasto partnerskie Waldbröl
G Zbiórka z portalu pomagam.pl Damian Maliszewski
G Pracownicy Termet SA
G Pani Krystyna Pisarska, notariusz ze Świdnicy

G Caritas Diecezji Świdnickiej,
G Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzicach,
G Areszt Śledczy w Świdnicy,
G P. Dorota, Witold Zając, D.W. Delikatesy Świebodzice,
G P. Ślęzak - Piekarstwo w Świebodzicach,
G Cukiernia Frąckowiak w Świebodzicach,
G Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy,
G Apteka „Pod Lipami” w Świebodzicach,
G Pensjonat Sportowy przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach
G Hotel Maria Wałbrzych,
G Szkolne Schronisko młodzieżowe w Świdnicy,
G P. Adam Jennings,
G P. Marek Wyrzykowski,
G Electrolux Poland Sp. z o.o. - oddziały w Oławie i Świdnicy
G P. Beata Galewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy
G Firma kurierska UPS Polska
G Ponadto wielu anonimowych darczyńców

Sprawdzą, jaki narkotyk
6
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A

ż 240 sztuk testów do wstępnej identyfikacji narkotyków kupił i przekazał świebodzickiej policji samorząd miasta. Testy przekazała szefowi Komisariatu
Policji w Świebodzicach kom. Januszowi Kozendrze Izabela Siekierzyńska, Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- Mam nadzieję, że te urządzenia przydadzą się w codziennej
pracy i ułatwią funkcjonariuszom postępowanie - mówi Izabela
Siekierzyńska.
Prezent bardzo ucieszył komendanta świebodzickiego komisariatu.
- Mamy najwięcej postępowań narkotykowych w skali całego powiatu, testy bardzo się przydadzą, bo umożliwiają szybkie
zidentyfikowanie narkotyku, a co za tym idzie skracają czas
postępowania - mówi kom. Janusz Kozendra.
Testy kosztowały ponad 2.000 zł, ich zakup został sfinansowany ze środków na profilaktykę, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkotykowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 oraz w ramach wieloletniej,
dobrej współpracy samorządu Świebodzic z policją.

Testy przekazała szefowi Komisariatu Policji w Świebodzicach
kom. Januszowi Kozendrze Izabela Siekierzyńska, Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI
I 26 kwietnia, ul. Kolejowa, koło Warszawianki,
na widok patrolu mężczyzna próbował ukryć butelkę
z alkoholem, a następnie wdał się w pyskówkę
ze strażnikami - dostał „ku przestrodze” 300 zł
mandatu
I 28 kwietnia - TIR zaparkował w Rynku.
Został ukarany za tarasowanie przejścia dla pieszych,
parkowanie na chodniku auta pow. 2,5 tony
i generalnie zakorkował ruch w Rynku. Dostał mandat
w wysokości 200 zł.
I 4-5 maja, ul. Wolności-Warszawianka - spożywanie
alkoholu w miejscu zabronionym, jedna osoba
zapłaciła mandat w wysokości 100 zł
I 4 maja, biegający pies bez opieki na ul. Świerkowej.
Właściciel wypuścił go chyba na spacer, ale zapomniał
z nim pójść? Mandat w wysokości 100 zł
I 5 maja, ul. Sportowa, wrak pojazdu, skontaktowano
się z właścicielem przez SM w Bielsku-Białej. Pojazd
został usunięty przez właściciela
I 8 maja, niezabezpieczony, otwarty pojazd
na ul. Parkowej. Zaalarmował przechodzień, ustalono
właściciela, pojazd został zabezpieczony

I 8 maja, Osiedle Sudeckie 6, 90-letnia kobieta
zagubiła się, nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej
do domu. Strażnicy pomogli ustalić, jak się pani
nazywa i odprowadzili ją do córki
I 9 maja, ul. Wolności-Warszawianka - mężczyzna
ukarany mandatem 100 zł za spożywanie alkoholu
I 10 maja, wraki pojazdów na ul. M. CurieSkłodowskiej, cztery, Straż Miejska jest w trakcie
ustalania właścicieli w celu usunięcia
I 11 maja - martwa sarna na drodze 35, potrącona
przez auto

Cztery osoby zatrzymane za posiadanie narkotyków.
Majówka była spokojna, ale w ciągu tych kilku wolnych
dni świebodzicka policja zatrzymała czterech młodych
mężczyzn, posiadających przy sobie różne ilości
narkotyków: 2,89, 4,7 gr, 2 gramy marihuany. Jedno
ze zgłoszeń dotyczyło ulicy Leszka Białego, gdzie
często zbiera się młodzież na klatce schodowej.

Sądy wydają sprzeczne nakazy?
widnicki sąd wypuścił Dawida
P., oskarżonego o zabójstwo
Ś
mężczyzny w święta Bożego Na-

rodzenia ub. roku. Mężczyzna wyszedł na wolność - po czym po kilku
dniach wrócił za kratki. Sąd II instancji uznał, że Dawid P. nie może na
wolności oczekiwać procesu.
Przypomnimy, do zdarzenia doszło w drugi dzień świąt. W mieszkaniu na Strzeleckiej doszło do awantu-

ry między trójką mężczyzn. Dawid P.
ugodził nożem jednego z napastników, w wyniku obrażeń mężczyzna
zmarł, a drugi z poważnymi ranami
został odwieziony do szpitala.
Dawidowi P. został postawiony
zarzut zabójstwa, jednak wokół sprawy były wiele wątpliwości, wiele
wskazywało na to, że mężczyzna, bo to w mieszkaniu Dawida P. doszło
do tragedii - bronił siebie i rodziny

przed mężczyznami. Wszyscy podają jednak sprzeczne zeznania.
Za zabójstwo grozi mężczyźnie 25
lat więzienia, jeśli jednak sąd przyjmie inną kwalifikacje - np. działanie
w obronie koniecznej - kara będzie
o wiele niższa.
Mężczyzna był dotąd niekarany,
cieszył się dobrą opinią w środowisku, pracował.
I

Odnalazła się zaginiona świebodziczanka
oszukiwane przez policję i Fundację Itaka mieszkanka
P
Świebodzic odnalazła się. Kobietę namierzono poza
granicami kraju, w Bratysławie.

Co tam robiła niespełna 40-letnia świebodziczanka?
Nie wiadomo. Policja została powiadomiona przez tam-

tejsze służby. Nie wiadomo też, w jaki sposób została zatrzymana i dlaczego.
Świebodzicki komisariat skontaktował się z najbliższymi poszukiwanej i ci udali się na miejsce, by sprowadzić
ją do domu.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

 13.05. - w tym dniu będziemy obchodzili 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. W imieniu parafii pw. Św. Mikołaja
zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia
udziału w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. proboszcza kanonika Witolda Wojewódki.
Eucharystia zostanie odprawiona, w kościele pw. św. Mikołaja o
godz. 17.00, z udziałem księży pracujących na terenie miasta
Świebodzice. Słowo Boże wygłosi ks. kanonik Daniel Szymanik. Po Mszy św., wyruszy procesja ulicami naszego miasta
do pozostałych kościołów naszej miejscowości.
Przy okazji pragniemy nadmienić, że Msza św. zostanie odprawiona w intencjach zbiorowych (za żywych i zmarłych) wznoszonych za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej
 16.05. - bierzmowanie w parafii pw. św. Mikołaja
Terminy Pierwszych Komunii Świętych w dekanacie
świebodzickim:

TERMIN GODZ.

Św. Piotra i Pawła Świebodzice
21 maja
Św. Mikołaja Świebodzice
28 maja
NMP Królowej Polski Świebodzice-Ciernie
14 maja
Św. Franciszka Świebodzice
14 maja
Św. Brata Alberta Świebodzice
4 czerwca
Św. Michała Archanioła Dobromierz
28 maja
Św. Jadwigi Mokrzeszów
11 czerwca

13 maja w świdnickiej katedrze odbędzie się
koronacja obrazu Matki Boskiej Świdnickiej.
Uroczysta eucharystia zostanie odprawiona
o godz. 11.00 w świdnickiej katedrze.

10:00
9:45
10:30
12:00
9:00
10:00
10:00

21

osób oddało krew
podczas kwietniowej
zbiórki, która odbyła
się w czwartek, 27 kwietnia,
w Świebodzicach. Nasi niezawodni krwiodawcy mimo niesprzyjającej pogody pojawili się
w Miejskim Domu Kultury, by
podzielić się bezcennym lekiem,
na który czekają chorzy i potrzebujący.
Wśród oddających krew rozlosowano nagrody - tym razem
były to słodkości od firmy Śnieżka-Invest, a także koszulki promocyjne miasta.
Wylosowali je:
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 Grzegorz Lechner
 Mateusz Kuriata
 Robert Prokop
 Jacek Chuchla
 Jolanta Maliborska
 Beata Kuzera.

Dziękujemy za udział w akcji,
jej organizatorami byli: Urząd
Miejski w Świebodzicach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach
oraz Miejski Dom Kultury.
Kolejna zbiórka w mobilnym
punkcie zaplanowana jest na 30
maja.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

WIEŚCI Z PARAFII

PARAFIA

Kwietniowe krwiobranie
udane
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Szkolne Noble 2017 w LO
W

yróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie,
artystyczne oraz sportowe - mowa
tu oczywiście o Szkolnych Noblach w świebodzickim Liceum Ogólnokształcącym, których pomysłodawcą jest pani prof. Grażyna
Łupkowska. 21 kwietnia 201 7r. odbyła się
już 3. w historii szkoły gala przyznawania
tego zaszczytnego wyróżnienia. W tym roku
było 10 kategorii, ale aż 45 nominowanych.
A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
KATEGORIA 1. - język polski - Sylwia
Umińska, kl. IIa
KATEGORIA 2. - historia - Albert Krynicki, kl. IIa
KATEGORIA 3. - język angielski - Maciej Szczurek, kl. IIIb

Dziękujemy serdecznie krwiodawcom - dla nas wszyscy Państwo
jesteście bohaterami

KATEGORIA 4. - język francuski - Nicole Dudek, kl.IIa
KATEGORIA 5. - język rosyjski - Weronika Kobos, kl. Ia
KATEGORIA 6. - biologia - Jakub Mikus, kl. IIc
KATEGORIA 7. - chemia - Karolina
Szwarc, kl. IIc
KATEGORIA 8. - matematyka - Sebastian Kwaśniak, kl. IIb
KATEGORIA 9. - talent artystyczny
- Maciej Dembiński, kl. Ia
KATEGORIA 10. - talent sportowy - zwycięzcami została drużyna Mistrzów Dolnego
Śląska Licealiady w halowej piłce nożnej
w składzie: Jacek Granowski, Damian Haglauer, Michał Juszczyk, Martin Jędra-

siak, Radosław Kokoszka, Piotr Korga,
Dawid Krzyżanowski, Grzegorz Paszkowski, Piotr Sudor, Adrian Szydłowski,
Bartosz Wiciak.
Warto również zauważyć, że najwięcej
kandydatur do Szkolnych Nobli było z klasy
2c (7 w kategoriach naukowych i 2 w sportowych) drugie miejsce przypadło klasie 1b
(5 w kategoriach naukowych i 2 w sportowych). Ze wszystkich klas drugich było 14
kandydatur, a z klas pierwszych - 11 kandydatur, z klasach trzecich nominowanych było
6 osób (w tym trzech w kategoriach naukowych oraz trzech w sporcie).
Zwycięzcom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!


Sztuka i pasja w jednym miejscu

To już za miesiąc - kolejna edycja Targów Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Targira-art. 2017

W

dniach 16-18 czerwca
odbędzie się w naszym
mieście Targira-art.,
rozpoznawalne i cenione wydarzenie, promujące polskie rzemiosło i twórczość artystyczną.
Oprócz możliwości obejrzenia i zakupienia niepowtarzalnych wyrobów rzemieślniczych
i rękodzielniczych, atrakcją każdego festiwalu są także ciekawe
wystawy i wydarzenia towarzyszące.
Dziś kilka słów o dwóch wystawach, nawiązujących mocno
do świebodzickich tradycji.
„Wy macie zegarki, a ja mam
czas” - historia zegarów
na świecie według
Franciszka Wieganda.
Jedną z tegorocznych atrakcji
Targiry-art. będzie na pewno

multimedialny wykład mistrza
rzemiosła artystycznego, obecnego na naszym festiwalu od
początku jego istnienia - pana
Franciszka Wieganda. Wykład
poświęcony będzie rzecz jasna
historii zegarów na świecie.
- Podczas tego spotkania będzie można zapoznać się nie tylko z problemami ludzkości dotyczącymi pomiaru czasu od starożytności po dzień dzisiejszy, ale
również dowiedzieć się jak
w przeszłości radzono sobie
z opanowaniem czegoś, czego
nie widać - dokładnością w odczytaniu czasu - mówi dr Janusz
Kujat, prezes Stowarzyszenia
Sztuki i Rzemiosła Targira, organizator festiwalu. - Pan Franciszek opowie o najważniejszych
odkryciach technicznych na

przestrzeni dziejów, które ułatwiały ludziom codzienne życie.
Serdecznie zapraszam na sobotni odczyt /17 czerwca/.
Dodajmy jeszcze, że pan Franciszek jest cudownym gawędziarzem, sypiącym anegdotami

i ciekawostkami na temat swojej
pasji. Tego wykładu nie można
przegapić!
I to nie jedyny, zegarowy akcent tegorocznej Targiry.
Gustav Becker
na Targirze-art. 2017
Dla uczczenia 170. rocznicy
rozpoczęcia produkcji zegarów
przez Gustava Beckera w Świebodzicach zaprezentujemy mini
wystawę wyrobów tej firmy.
Znajdą się na niej popularne
zegary domowe - ścienne oraz
podłogowe -sygnowane „kotwicą” Beckera. Niewątpliwą ozdobą wystawy będzie zegar ścienny obciążnikowy, wykonany w
czasach, kiedy sam mistrz Gustav Becker był czynny zawodowo i niewykluczone, że osobi-

ście przyczynił się do jego budowy. Kuratorem wystawy oraz
prelegentem wykładu o Gustavie
Beckerze będzie zegarmistrz
i znany w naszym mieście pasjonat zegarów, pan Adam Mroziuk.
Pan Adam jest prawdziwą
skarbnicą profesjonalnej wiedzy
o historii największej w granicach Polski fabryki zegarów, istniejącej niegdyś w Świebodzi-

cach. Warto zatem na chwilę
- pomimo pędzącego czasu- zajrzeć na wystawę i zobaczyć
dzieła zegarmistrzostwa dawnej
epoki.
Serdecznie zapraszamy!
Na tegorocznym festiwalu
zobaczymy, jak co roku, piękne
witraże autorstwa Krzysztofa
Pieczki - w tym roku zaprezentuje on nową technikę, tzw. szkło
fusingowe, a także bajecznie
kolorowe, szklane rzeźby z galerii Borowskich i wiele innych,
niepowtarzalnych i tworzonych
z pasją wyrobów zdobniczych,
jak i powszechnego użytku.
A więcej o programie tegorocznej Targiry w kolejnym wydaniu Gazety Świebodzickiej będzie niespodzianka dla naszych Czytelników.

Pod wspólnym dachem nieba
8
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N

ie bójmy się inności,
nie bójmy się siebie.
Każdy inny - wszyscy
równi, tacy jesteśmy nawoływała przez megafon Małgorzata Nosal, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach podczas I Świebodzickiego Dnia Akceptacji i Zrozumienia. Wspólny przemarsz
ulicami miasta a potem zabawy
integracyjne w Miejskim Domu
Kultury miały podkreślić, że
osoby niepełnosprawne są wśród
nas i chcą być traktowane na

równi z innymi.
Chociaż pogoda pokrzyżowała plany organizatorów - zamiast
w Parku Miejskim spotkaliśmy
się w MDK - to i tak było to niezwykle serdeczne, pełne radości
i optymizmu spotkanie ludzi
zdrowych z cierpiącymi na różne niepełnosprawności - fizyczne, intelektualne. Ale wszyscy
tak samo przeżywali to wydarzenie: na twarzach uczestników
było widać uśmiech, emocje;
dzieci na wózkach radośnie
uśmiechały się do innych mogąc

w tym dniu być w pełni dostrzeżone, w centrum uwagi. Tego
niestety brakuje na co dzień, ale
warto podkreślić, że w Świebodzicach jest duże środowisko
instytucji i organizacji, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, i bez wątpienia widać ich w życiu miasta, bo chętnie i licznie uczestniczą w wielu
miejskich wydarzeniach.

Akceptacja, tolerancja,
integracja
Od tego roku mają swoje,
własne - Świebodzicki Dzień
Akceptacji i Zrozumienia.
Pod hasłami, taki jak: akceptacja, tolerancja, integracja.
Impreza odbyła się 5 maja
- w Europejskim Dniu Walki
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z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Wydarzenie to inicjatywa Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach, które zaprosiło do
uczestnictwa wszystkie placówki i instytucje, zajmujące się osobami z różnego rodzaju niepełno
sprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi;
a także uczniów i przedszkolaków ze świebodzickich szkół
i przedszkoli. Imprezę objął Honorowym Patronatem Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
- wielki przyjaciel szkoły, co
podkreślała podczas otwarcia
imprezy dyrektor ZSS Ewa Jańczak. Burmistrz Kożuchowicz
zawsze wspiera i gości na wydarzeniach organizowanych przez
Zespół Szkół mimo, iż szkoła

I Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia
nie jest prowadzona przez samorząd miejski, lecz powiatowy.
„Zaangażowanie” w życie tej
placówki ze strony organu prowadzącego po raz kolejny było
bardzo wymowne - mimo zaproszenia nie pojawił się ani starosta
(nota bene świebodziczanin), ani
nawet dyrektor Wydziału Oświaty w powiecie, również mieszkaniec naszego miasta.
Spotkanie rozpoczęła msza
święta w kościele pw. Św. Piotra
i Pawła, odprawiona przez księdza dziekana Józefa Siemasza
oraz proboszcza parafii ks. Jana
Mrowcę.

Dach nieba
- wspólny dla wszystkich
Następnie kolorowy i rozśpiewany korowód przeszedł ulicami miasta, wzbudzając spore
zainteresowanie. Szczególnie
charakterystyczna, niebieska
płachta, którą nieśli nad głowami osób na wózkach uczniowie
Gimnazjum nr 2 - był to symboliczny „wspólny dach nieba”,
jednoczący i integrujący wszystkich uczestników pochodu.
W Miejskim Domu Kultury
odbyła się główna część wydarzenia - występy artystyczne,
a także gry i zabawy integracyjne.
- Jesteśmy tu po to, by przełamywać uprzedzenia, poznawać
się, akceptować swoją inność
- mówiła koordynująca wyda-

rzenie Małgorzata Nosal, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.
- Bardzo dziękuję za to wyjątkowe spotkanie, ale jestem przekonany, że taki dzień akceptacji
i integracji w Świebodzicach
trwa cały rok - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
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Cieszymy się, że wydarzenie
będzie się odbywać w naszym
mieście cyklicznie.
I

Integracja trwa cały rok
W wydarzeniu wzięli udział:
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący RM
Jan Klepiec, radna Zofia Marek, dyrektorzy świebodzickich
szkół i przedszkoli, dzieci z Domu Pomocy Społecznej wraz
z siostrą dyrektor, uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych,
podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Świebodzicach, członkowie organizacji
i stowarzyszeń, zajmujących się
wsparciem osób niepełnosprawnych i wiele innych osób.
W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni Tańca Wałbrzych, uczniowie ZSS oraz żeński chórek, złożony z nauczycieli Zespołu Szkół a także emerytowanych pedagogów i członków Stowarzyszenia „Senior=
Aktywny Obywatel”. Następnie
odbyły się gry i zabawy integracyjne.
Był to wyjątkowy dzień, pełen serdeczności, optymizmu
i wzajemnej życzliwości, serdecznie gratulujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom.

Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz:
w Świebodzicach
integracja trwa cały rok

Przedstawienie w wykonaniu
dzieci z DPS

Wydarzenie rozpoczęła msza święta

Radosny, kolorowy, bez uprzedzeń - pochód zdrowych i tych
z ułomnościami

Każdy inny - wszyscy równi

Uczestnicy projektu
I Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach
I wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach
I dzieci z Przedszkola nr 2 i nr 3 w Świebodzicach
I uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4 w Świebodzicach
I Stowarzyszenie ,,Smyki"
I Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach
I Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
I Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy

Społecznej w Świebodzicach
I Dyrekcja i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach
I Stowarzyszenie ,,Wypożyczalnia - Centrum" Świebodzice
I Radni Świebodzic
I Dyrektorzy świebodzickich placówek oświatowych
I Prezesi i kierownicy stowarzyszeń
I Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
I Zespół Pieśni i Tańca ,,Wałbrzych"
I Przyjaciele Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z Wiceprzewodniczącym RM Janem Klepcem w gronie
chłopców z DPS i siostry dyrektor Jowity Styś
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VII Zlot Motocykli
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C

o tam deszcz i zimno prawdziwym miłośnikom żelaznych rumaków takie okoliczności
przyrody w żadnym wypadku
nie przeszkadzają. Potwierdzili
to uczestnicy VII Zlotu Motocykli w naszym mieście, którzy
licznie i w świetnych humorach
stawili się w ostatnią sobotę
kwietnia na świebodzickim Rynku. Było głośno i „spalinowo”
- tak jak być powinno.
Zlot rozpoczął się o godz.
15:00 krótkim otwarciem i poświęceniem pojazdów.
- Cieszę się, że mimo niepogody jest nas tylu motocyklistów, dziękuję za obecność i zapraszam wszystkich na moto
dyskotekę do Hotelu Księżyc
- mówił współorganizator imprezy Dariusz Stańczyk. - Proszę

też, byśmy przed odjazdem uczcili pamięć ofiar katastrofy budowlanej w naszym mieście. Zaryczmy silnikami dla tych, którzy zginęli lub stracili bliskich
w tej strasznej tragedii.
Wszyscy uczestnicy zlotu
otrzymali pamiątkowe koszulki
przygotowane przez Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM. Jednoślady poświęcił a kierowców pobłogosławił ksiądz Grzegorz
Fabiński z parafii pw. Św. Mikołaja.
Zanim rycząca kawalkada
wyruszyła na przejazd ulicami
miasta, świebodziczanie mogli
z bliska podziwiać zgromadzone
na Rynku motocykle, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie czy porozmawiać z właścicielami.

A było jak zawsze co oglądać
- od lśniących, wypucowanych
harleyów, chopperów, po ścigacze czy maszyny trójkołowe.
Wielu z nas z sentymentem oglądało poczciwe Romety, które
w licznej reprezentacji pojawiły
się na zlocie. Jeszcze nie tak
dawno były w powszechnym
użyciu - a dziś znowu wracają do
łask już jako oldskulowe pojazdy.
Punktem kulminacyjnym była
oczywiście obowiązkowa parada wszystkich pojazdów wokół
Rynku. Rycząc i trąbiąc motocykle kilkakrotnie przejechały dookoła ratusza, a następnie wszyscy udali się do Hotelu Księżyc.
Organizatorami wydarzenia
byli: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Dariusz
Stańczyk.
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Świebodzicki Zlot Motocykli 2017

A JA TEŻ MAM
SWÓJ MOTOREK!

„MILICJA” MIAŁA
NA WSZYSTKICH OKO

Motocykliści i ich żelazne rumaki

„Tylko ja i mój motor...”

W zaczarowanej dolinie

Nie nudzą się ani trochę świebodziccy seniorzy zrzeszeni w strukturach różnych stowarzyszeń. Tym
razem swoimi wojażami podzielili się z nami członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, najliczniejszej organizacji pozarządowej w mieście, którzy odwiedzili Dolinę Pałaców
i Ogrodów. A że jest tam co zwiedzać, nasi seniorzy na pewno jeszcze tam wrócą.
Kłęby spalin nikomu nie przeszkadzały tego dnia

piątek, 12 V 2017
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I Świebodzicki Turniej Kręglarski
Osób Niepełnosprawnych 2017
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W

piątek, 28 kwietnia
br., odbył się I Świebodzicki Turniej
Kręglarski Osób
Niepełnosprawnych 2017 pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza. Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy.
Symbolicznym rzutem kuli
turniej rozpoczęli burmistrz
Bogdan Kożuchowicz oraz Izabela Gaweł Kierownik ŚDS
Świebodzice.
Wśród gości byli także: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach Izabe-
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rozmaitości

la Siekierzyńska oraz Zastępca
Dyrektora OPS Pani Krystyna
Gal.
Na turniej zostały zaproszone
następujące drużyny: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie
„Bliżej Ciebie” w Świdnicy, Powiatowy Ośrodek WsparciaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze, Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach.
- W drodze losowania podzieliliśmy drużyny na dwie grupy.

W grupach zostały wyłonione
drużyny, który grały najpierw
o V miejsce, następnie o III miejsce i finał o I i II miejsce. Każda
rozgrywka przynosiła moc emocji i do końca trzymała w napięciu. Z trybun można było usłyszeć głośny doping i śpiewy „Do
boju, do boju do boju...” - relacjonuje Izabela Gaweł.
Po zaciekłej walce wyniki
w tabeli przedstawiły się następująco: VI miejsce - Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu, V miejsce
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach, IV
miejsce - Powiatowy Ośrodek

Wsparcia - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kamiennej Górze, III miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie
„Bliżej Ciebie” w Świdnicy, II
miejsce - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wałbrzychu,
I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach. Gratulujemy!
- Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Mamy nadzieje, że spotkamy się
w przyszłym roku w tym samym
składzie, a może i większym aby
wspólnie bawić się i integrować
- podsumowuje szefowa ŚDS.
I

Notgeldy - pieniądze zastępcze Świebodzic
Z HISTORII ŚWIEBODZIC

W ramach naszych
historycznych wędrówek
dziś przedstawiamy
notgeldy, czyli zastępcze
pieniądze, którymi
kiedyś posługiwano się
w Świebodzicach

P

o I wojnie światowej
w Niemczech nastąpiło
załamanie gospodarcze.
Z powodu braku materiałów
strategicznych, w tym metali,
zaczęto wycofywać z obiegu bilon o najniższym nominale
- fenigi (jedna marka dzieliła się
na 100 fenigów). Brak monet
powodował duże trudności
w życiu codziennym, dlatego
miasta na terenie całego kraju
próbowały rozwiązywać ten problem we własnym zakresie.
W Świebodzicach pierwsze
pieniądze zastępcze wyemitowano w 1919 roku - trzy wzory
banknotów: jeden o wartości 25
fenigów i dwa 50-fenigowe.
Pierwszy przedstawia zamek
Książ z herbem Świebodzic,
a dwa kolejne ratusz i rynek.
Kolejne banknoty o wartości 10
i 50 fenigów, z 1920 roku, przedstawiały pałac Seidlów i budynek urzędu miejskiego przy ulicy Żeromskiego (dawniej siedziba banku). Następna edycja banknotów - 10 Notgeldów o wartości 10, 25 i 50 fenigów - wyemitowana rok później, ważna była
tylko miesiąc od wydania. Każdy z nich przedstawiał coś inne-

W roku 1774, 26 Lipca
„Powinno się wam pomóc”

Dobrze nam, powietrze
jest świeże i czyste

Stary zamek: wejście;
Najjaśniejszy promień słońca

Zamek Książ
przy Świebodzicach;
Zasmakujmy nieba

tentem było już nie tylko miasto,
ale też fabryka zegarów oraz zakłady lniarskie. Pieniądze nie zawierały już żadnych elementów
graficznych, z wyjątkiem herbu
miasta.
Notgeldy oficjalnie wyszły
z użycia w 1924 roku, gdy Niem-

cy przeprowadziły skuteczną reformę walutową.
Jako ciekawostkę warto
wspomnieć wydaną w 2011
roku monetę - 6 dukatów świebodzickich. Bynajmniej nie została ona wydana z powodu kryzysu gospodarczego. Monetą

Miasto zegarów
go - od historycznych wydarzeń,
takich jak wielki pożar w 1774
roku, po... krasnoludki pracujące
w fabryce zegarów. Pięć banknotów zawiera krótkie zdania
(np. cytat króla Prus Fryderyka
II, który odwiedził miasto po pożarze: „Powinno się wam pomóc!”). Dzięki motywom histo-

rycznym i barwnym obrazkom,
Notgeldy - nie tylko świebodzickie - cieszą się zainteresowaniem kolekcjonerów. W późniejszych latach, z powodu szalejącej inflacji, wydawano banknoty o wartości od 50 tysięcy do
aż 100 miliardów marek, a emi-

Kto długo siedzi, musi
przyrdzewieć
można było płacić w wybranych
sklepach. W dniu emisji kosztowała 6 złotych.
Szerzej na ten temat pisał dr
Janusz Kujat w tekście w „Dziejach Miasta” (nr 12, październik
1998), z którego korzystałem.
Adrian Sitko

Pomaszerowali
w świetnych humorach
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

lisko 50 osób wzięło
udział w V już, ogólnopolskim Marszu Nordic
Walking studentów
UTW, który odbył się w całej
Polsce w sobotę, 6 maja.
Świebodzice reprezentowało
godnie Stowarzyszenie „Senior
=Aktywny Obywatel”, które
punktualnie o godz. 11:00 wymaszerowało spod Bramy Książańskiej.
- Trasa marszu wiodła Książańskim Parkiem Krajobrazowym, dystans to 5 km. Sympatycznym finałem naszej wędrówki było wspólne ognisko
w Dolinie Różaneczników - mó-

wi Bogumiła Kuliberda, prezes
stowarzyszenia. - Dziękuję
wszystkim, którzy wzięli udział
w naszym marszu.
Uczestnicy maszerowali pod
okiem wykwalifikowanego instruktora Mateusza Brzuchacza, było też zabezpieczenie medyczne. Pogoda dopisała, humory jeszcze bardziej.
Marsz odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza. W rozpoczęciu wziął udział
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec.
I

FOT. ABP I UŻYCZONE JERZY GIBEK

B

społeczeństwo

Pełna energii ekipa naszych seniorów w świetnych humorach
pomaszerowała do Książa, a następnie do Doliny Różaneczników
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„Nie oceniaj książki po okładce”
- Żywa Biblioteka w Świbodzicach

1 czerwca, w godz. 16:00-19: w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbędzie się I edycja Żywej Książki.
Nasza placówka wpisała się w nurt human library.
Działa ona tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść
w dniu, kiedy wydarzenie jest organizowane i wybrać interesującą go pozycję
z katalogu, a następnie wypożyczyć ją na określony czas. Jednak w tej bibliotece książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości
i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które spotykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik wypożyczając Żywą
Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają
możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością i przekonać
się osobiście, jak jest naprawdę.
Żywa Biblioteka skierowana jest do wszystkich osób, które chcą skonfrontować swoje wyobrażenia na temat grup, co do których istnieją stereotypy
i uprzedzenia, zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Żywa Biblioteka odbywa się na zasadach dobrowolności uczestnictwa. To czytelnik, a nie organizator Żywej Biblioteki decyduje o tym, którą Żywą Książkę wypożyczy.
W świebodzickiej bibliotece żywi książkami będą:
G Bezdzietna kobieta z wyboru
G Gej
G Imigrantka z Ukrainy
G Ksiądz
G Patriotka
G Policjant
G Romka
G Trzeźwa alkoholiczka
G Trzeźwy hazardzista
Więcej o tej niezwykle oryginalnej akcji w następnym wydaniu naszej
gazety.

Na zakończenie było ognisko z obowiązkowym pieczeniem
kiełbasek

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

Ś.P. Mieczysława Złotka

- Żona, Dzieci, Wnuczki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Stanisława Uliasza,

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

Ś.P. Andrzeja Nowakowskiego

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

Ś.P. Elżbietę Karczmarz

- Syn, Synowa, Wnuk i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Tadeusza Konopki

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Syn, Synowa, Wnuk, Bracia i Rodzina
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Super kolarki w SP 3
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ramach programu SU
„Ludzie z pasją” i współW
pracy z panem Piotrem Mro-

zem 24 kwietnia 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
miała zaszczyt gościć MAT
ATOM Deweloper Women’s
Cycling Team. Jest to najbardziej utytułowana w Polsce kobieca drużyna kolarska, założona w 2016 r. przez olimpijkę
z Pekinu - Paulinę BrzeźnąBentkowską i jej męża Pawła
Bentkowskiego, byłego kolarza
torowego i szosowego. Oprócz
pani Pauliny gościliśmy panie:
Monikę Brzeźną, Aurelię Ner-

lo i Ewelinę Szybiak. Wśród
gości zaproszonych był również
Zastępca Burmistrza Miasta
Krystian Wołoszyn.
Na początku panie zaprezentowały film, który przybliżył
uczniom warunki pracy, ale też
przeżycia związane z wyścigami. Uczniowie mogli zadawać
pytania, mistrzynie również przygotowały pytania dla dzieci,
a nagrodami były bidony i rękawiczki kolarskie. Na koniec
można było sobie zrobić zdjęcie
pamiątkowe i poprosić o autografy.
Anna Nowak

Zawody
w Poznaniu
W

Poznaniu po raz
trzeci zawodnicy
KS Rekin Świebodzice wystartowali
w zawodach pływackich International Swimming Cup Poznań
2017. Wystartowało ponad 1000
pływaków ze 110 klubów. Pojawili się zawodnicy zarówno
z Polski jak i ze świata. Znaleźli

Skład: Sikora P., Surowiecki, Muszyńska,
Kak, Kmiecik, Choptiany, Maliborski.
Gratulacje dla naszych zawodników za ambitną
walkę do końca oraz dla rodziców za wspaniały
doping.

Ulegli Polonii Wrocław

W rozegranej VI kolejce Dolnośląskiej Ligi
Trampkarzy nasz zespół w spotkaniu wyjazdowym
uległ drużynie Polonii Wrocław 10-2.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli Dawid Ślęzak oraz Kamil Bolek.
W kolejnym meczu 13 maja o godzinie 13:00
spotkamy się na własnym stadionie z Akademią
Piłkarską Oleśnica.
Polonia Wrocław - MKS Victoria Świebodzice
10-2 (2-0).
Victoria Świebodzice: Rafał Lichota, Maciej
Ołdak, Hubert Jakubowski, Artur Szafraniec,
Konrad Cieślik, Paweł Turlejski, Patryk
Gwóźdź, Łukasz Reczyński, Daniel Pichurski,
Dawid Ślęzak, Kamil Bolek.
Na zmiany wchodzili: Jakub Wiśniowski, Maciej Król.

Nowa Ruda lepsza

W sobotnie popołudnie na stadionie im. L. Paluszaka Victoria Świebodzice spotkała się z drużyną Piasta Nowa Ruda. Przeciwnik przed 24 kolejką
zajmował 15 pozycję w tabeli z 13 pkt. Po 90-ciu
minutach gry musieliśmy, niestety, uznać wyższość rywali, którzy zwyciężyli 0;2 (0:1).

Żaki na III miejscu

W rozegranym 6 maja w Jaworze turnieju piłki
nożnej żaków drużyna Victorii Świebodzice zajęła
III miejsce.
Wyniki naszej drużyny:
Victoria - Javoria Jawor 0:2
Victoria-Rataj Paszowice 8:0
Victoria-JTS Jawor II 1:0.
W meczu o III miejsce pokonaliśmy po rzutach
karnych Unię Rosochata 1:0.

się wśród nich m.in. Alicja
Tchórz, Kacper Stokowski,
Dominika Sztandera, Bartosz
Piszczorowicz, Jacek Arentewicz i Michał Chudy. W dniach
21-23 kwietnia na Termach Maltańskich odbyło się łącznie niemal 4,5 tysiąca startów w 34
konkurencjach indywidualnych
i 4 sztafetowych, na dystansach

od 50 do 1500 m. Zaplanowano
także prestiżowy wyścig na specjalnym dystansie 150 m. Ranga
zawodów była naprawdę bardzo
wysoka.
Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice reprezentowali: rocznik
2003 - Maciej Jachym i rocznik
2002 - Zuzanna Grylewicz oraz
Alicja Maziar. Po raz pierwszy
zawody International Swimming
Cup Poznań były rozgrywane na
basenie 50 metrowym. Program
ISCP składał się z tych samych
konkurencji indywidualnych co
program MŚ. Zawody były

Z boisk Victorii
Wyniki juniorów młodszych

W sobotę o godz.11:00 nasi juniorzy młodsi
rozegrali ligowy mecz z drużyną Orła Pilawa
Dolna, pokonując przeciwnika 13:3. W końcówce
spotkania przy próbie wybicia piłki zmierzającej
do bramki nasz zawodnik tak niefortunnie upadł,
wskutek czego złamał rękę w nadgarstku. Życzymy Szymonowi Cybulskiemu szybkiego powrotu
do zdrowia.

Młodzicy pokonali Ząbkowice

W dn.6.05.2017 został rozegrany mecz wyjazdowy naszych młodzików w Ząbkowicach Śląskich. Nasza drużyna zwyciężyła 4:1. Zespół wystąpił w składzie: Tarkowski, Onyszkiewicz, Rutkowski, Wojtyczka, Brągiel, Błasz, Król, Grabiec, Pichurski, Borowicz, Sosnowicz, Wojdat.
Bramki dla naszego zespołu strzelili: Brągiel,
Blasz, Król, Pichurski. Gratulacje!

Orliki na I miejscu!

6.05.2017 został rozegrany inauguracyjny turniej Ligi Orlika w którym wystąpiła nasza drużyna.
W rozegranym na boisku w Jaworzynie Śląskiej
turnieju drużyna Victorii Świebodzice zajęła I miejsce.
Wyniki naszej drużyny:
Victoria - Darbor Bolesławice 5:0
Victoria - Karolina Jaworzyna Śl. 8-0
Victoria - Herbapol Stanowice 4:2
Skład: Pączek, Wilman, Zalas, Bednorz, Brągiel, B., Cichy, Staszczyk, Madejczyk K., Madejczyk P.
Już w następną sobotę nasza drużyna zagra
kolejny turniej, tym razem w Stanowicach. Trzymamy kciuki!
Za www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

doskonałą okazją do sprawdzenia się w konkurencjach 1500 m
i 800 m stylem dowolnym. Nasza zawodniczka Alicja Maziar
na dystansie 800 m stylem dowolnym wywalczyła brązowy
medal.
Zawody w Poznaniu należy
zaliczyć do bardzo udanych.
Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali nowe życiówki niemal we
wszystkich swoich startach. Gratulujemy zawodnikom wspaniałych startów i życzymy kolejnych sukcesów.
I

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią
ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Centrum Świebodzic. 2 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Ogrzewanie co
węglowe. Mieszkanie do zamieszkania
bez większych nakładów finansowych. 48 m2
cena 79 tys.
2. Centrum Świebodzic. 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m2 cena 129 tys.
3. Osiedle Piastowskie. Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w apartamentowcu na ul. Królowej
Elżbiety. I piętro. W cenie mieszkania zabudowa
kuchenna i szafy. 81 m2 cena 265 tys.
4. Osiedle Piastowskie. Sprzedam kawalerkę
na parterze - nowa część osiedla. 30 m2
cena 99 tys.
5. 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 i piecowe.
Do mieszkania przynależy ogródek rekreacyjny.
40 m2 cena 67 tys.
5. Centrum Świebodzic. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy Piłsudskiego.
Łazienka po remoncie. 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 174 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.
Kuchnia z oknem. Jasne i słoneczne. 47 m2
cena 139,9 tys.
11. Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m2 cena 145 tys.
12. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania.
Kawalerka na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8 m2 cena 85,900.
13. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 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 99.900,00.
16. Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m2 cena 49 tys.
17. Działki Budowlane w Chwaliszowie
na Osiedlu Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
18. DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem. 40 m2
cena 1500,00
19. DO WYNAJĘCIA. Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe. Każdy po 42 m2 .
Cena 5000,00
20. DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku,
Świebodzice (dawna apteka). 200 m2
cena najmu 4000 zł.

FIRMA JOLEND - LECH LENDO
Świebodzice ul. Ciernie 18

Skupujemy mieszkania z gotówkę, może
być z zadłużone lub z zajęciem
komorniczym. Zapraszamy.
Tel. 698-956-077, 74-663-80-29
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość
umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-077 tel. 74-663-80-29
Chcesz dobrze sprzedać swoją
nieruchomość - przyjdź do nas! Zrobimy
dla Ciebie wirtualną wizytę po lokalu
 Świebodzice. Salon z kominkiem,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
kamienica, niezależne wejście, gazowe
dwufunkcyjne, 84m2. Cena 124 000 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
 Zabytkowy wiatrak w Pietrzykowie.
Idealny na weekendowe wyjazdy,
cena: 125 tys, 81 m2, powierzchnia działki:
1500 m2, tel: 796 129 900
 Świdnica, mieszkanie na Os Zarzecze,
pokój, kuchnia, łazienka, WC, powierzchnia
25 m2, cena: 105 tys., spokojna okolica.
Tel: 796 129 900
 Żarów, mieszkania deweloperskie,
od 45 do 79 m2, cena od: 183 tys.
Tel: 796 129 900
 Świdnica, dom w zabudowie bliźniaczej
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m2,
do zamieszkania, cena: 580 tys.
Tel: 796 129 900
 Świdnica, centrum miasta, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Ogrzewanie miejskie,
32 m2, cena: 100000 tys. Tel: 796 129 900
 Świdnica, 3 pokoje, dwie piwnice, 80 m2,
centrum, cena: 295 tys. W cenie ogródek,
garaż. Tel: 796 129 900
 Świdnica, lokal przy głównej ulicy,
powierzchnia: 104 m2, cena: 2400 zł +
media. Tel: 796 129 900
 Świdnica, pomieszczenie biurowe
w doskonałej lokalizacji, powierzchnia:
25 m2, cena: 1100 zł + media.

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

Tel: 796 129 900
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój duży balkon,
słoneczne, wysoki parter, po remoncie, nowe
budownictwo, 52 m2. Cena 145 000zł Tel.
576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica, centrum
Świebodzic, po remoncie, 38m2
cena 89 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, parter, nowe budownictwo,
po remoncie, 50m2 cena 103 000 zł
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. 2 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, garderoba, łazienka z WC,
przedpokój, do odświeżenia, 81 m2
cena 150 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, I piętro kamienica,
po częściowym remoncie. 57M2
cena 130 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 3 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój I piętro,
kamienica, cena 130 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia
łazienka z WC, przedpokój, mieszkanie
po remoncie, I piętro, 70m2. Cena 215 000
cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m2 parter, witryny, 6 000 zł.
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. Działka o pow. 6107 m2,
media w pobliżu. Atrakcyjna lokalizacja,
cena 120 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Działka o pow. 600 m2.
Media na granicy działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077

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

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Młynarska

lokal mieszkalny 5 (18)

16/20

3

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

Bliższe informacje tel. 506 032 896

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

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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana

410/59

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Adres

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

J. Słowackiego
Os.Sudeckie
Wł. Sikorskiego
Jeleniogórska

lokal mieszkalny 1 (5)
lokal mieszkalny 6 (3 C)
lokal mieszkalny 5 (20)
lokal. mieszkalny 3 (5)

418/5
73
427/1
327/6

3
3
3
2

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