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Z

prawdziwą przyjemnością zapowiadamy to
wyjątkowe wydarzenie
kulturalne. W dniach
15-16 października w naszym
mieście odbywać się będą eventy w ramach 6. Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa.
Świebodziczanie będą mogli
spotkać się z największymi, polskimi aktorami: Olgierdem Łukaszewiczem, Janem Nowickim i Bogusławem Lindą.
Z trójką artystów zaplanowano
otwarte spotkania dla publiczności.
Z monodramem zaprezentuje
się także Anna Samusionek.
Nasze miasto gościć będzie
wspaniałych artystów, a świebodzicka publiczność po raz pierwszy będzie miała okazja spotkać
się oko w oko z prawdziwymi
idolami, aktorami o wybitnych
osiągnięciach i wielkiej popularności. Bo przecież, kto z nas nie
oglądał kultowych „Psów” „Wielkiego Szu”, „Brzeziny” czy „Seksmisji”?
Dodatkową atrakcją będzie
spotkanie maluchów z Przedszkola nr 2 z Anną Samusionek.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY.

powinni wiedzieć.
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Rozpoczęła się
budowa Centrum
Przesiadkowego
na Placu
Dworcowym.

Narodowe
11
Czytanie 2017
z udziałem Minister

Dożynki
12
Gminne
- obszerna relacja
z uroczystości
w Cierniach.

14

Śledztwo ws. katastrofy na Krasickiego zbliża się do końca

M

nowego
4- o Początek
roku szkolnego
czym rodzice

Edukacji Narodowej.

Szczegóły s. 6, plakat s. 24

amy nieoficjalną informację - śledczy
kończą ustalenia dotyczące przyczyn
kwietniowej tragedii w naszym mieście.
Decyzje mają ogłosić pod koniec września lub najpóźniej w połowie października.
Przypomnijmy - 8 kwietnia zawaliła się dwupiętrowa kamienica przy ul. Krasickiego. W gruzach budynku śmierć poniosło 6 osób, w tym
dwójka dzieci.
Wszyscy, którzy byli w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia, a nawet ludzie w centrum miasta
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Ciąg dalszy tematu
wraków. Pierwsze
już zostały usunięte.

czy na osiedlach mówią, że usłyszeli potężny
wybuch, a dach kamienicy dosłownie uniósł się
w powietrze.
Skala zniszczeń od razu nasunęła hipotezę
o wybuchu gazu. I to najprawdopodobniej będzie
przyczyną zdarzenia.
Szczegóły mamy poznać już wkrótce.
A mieszkańcy budynku, którzy przeżyli katastrofę, już niebawem wprowadzą się do nowo
przygotowanych przez miasto mieszkań. Jedno
z nich jest już gotowe, dwa są w trakcie remontu.

Świebodzice
wyrastają
na rowerową potęgę
- za nami niezwykle
udany Wyścig
Kolarski MTB
Aglomeracji
Wałbrzyskiej.

FOT. UŻYCZONE DARIUSZ KRZYWAŃSKI

NIE PRZEGAP TYCH WYDARZEŃ WE WRZEŚNIU

G 18 września - Happening Rowerowy, od godz. 10:00 na Rynku: parada rowerzystów, zabawy, konkursy, znakowanie

rowerów, show na monocyklach!

G 23 września - Święto Ziemniaka, godz. 10.00-14:00, na placu przed SP 2, SP 3 i SP 4 oraz Zespołem Szkół

Integracyjnych w Cierniach. Mnóstwo atrakcji, pyszności z ziemniaka, występy dzieci, kiermasze, konkursy.
W tym roku gościmy delegację z partnerskich Jilemnic.
G 30 września - Ogólnopolski Turniej Tańca Breakdance BREAK FLOW, Miejski Dom Kultury.
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dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach
zorem lat ubiegłych Starosta Świdnicki, Piotr FeW
dorowicz wraz z wicestarostą

Zygmuntem Worsą oraz trzykrotnym mistrzem świata w rzucie młotem Pawłem Fajdkiem
i jego trenerką Jolantą Kumor
wręczyli nagrody w uznaniu za
najlepsze wyniki na egzaminie
maturalnym oraz osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych
i sportowych. W tym roku uroczystość się 4 września w auli
I Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy.
Wśród wyróżnionych było aż
18 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Świebodzicach:
Ewelina Świerczyńska i Maciej Szczurek - nasi najlepsi ma-

turzyści. Maciej osiągnął na egzaminie maturalnym średni wynik 94%, drugi wynik 88,4%
należy do Eweliny. To ogromny
sukces i dowód na to, że uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
Jakub Górski mistrz - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
„Z kaligrafią na co dzień”
Ania Bułas - wyróżniona
w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Słowo i tożsamość” za opowiadanie pt. „Taniec śmierci”
Aleksandra Mazurkiewicz
i Maciej Dembiński - nasze talenty recytatorskie. Nikola Karkoszka - talent taneczny

Filip Podhalicz - udział
w międzynarodowym projekcie
Nagrody otrzymała również
grupa naszych sportowców:
Julia Furtyk - zawodniczka
takewondo, tylko w bieżącym
roku Julia zdobyła w dwóch
kategoriach I i III miejsce na
Mistrzostwach Dolnego Śląska
oraz II miejsce na Mistrzostwach
Polski, i otrzymała powołanie do
kadry narodowej Polski.
Piotr Korga, Michał Juszczyk, Bartosz Wiciak, Jacek
Granowski, Radosław Kokoszka, Dawid Krzyżanowski,
Piotr Sudor, Martin Jędrasiak - Mistrzowie Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej.
Laureatom kibicowała Dyrektor Dorota Ciołek.

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają
na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi
D

rodzy Czytelnicy, dziś
kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy: Pani Marta
Marek, Maciej Mikołajczyk
i Piotr Janda.
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 zajmujemy się tematem
zasiedzenia.
- Jak wygląda kwestia
zasiedzenia, na czym to
dokładnie polega? - pyta
nasz Czytelnik Jacek.

- Można zasiedzieć każdą
nieruchomość, zarówno gruntową, budynkową, jak i lokalową. Poprzez zasiedzenie dotychczasowy uprawniony traci
prawo własności, a w jego miejsce wchodzi nabywca. Nieruchomość lokalową można zasiedzieć jedynie w całości.

Burmistrz Miasta Świebodzice

Niedopuszczalne jest zatem
zasiedzenie jednego z kilku
pokoi wchodzącego w skład
mieszkania, stanowiącego odrębną nieruchomość. Przesłanką niezbędną do nabycia prawa
własności rzeczy jest tzw. posiadanie samoistne. Posiadaczem samoistnym rzeczy jest
ten, kto postępuje z rzeczą jak
właściciel, o czym świadczą
fakty dostrzegalne dla innych
osób. Posiadanie samoistne
powinno trwać nieprzerwanie
przez określony w ustawie czas
po to, aby doszło do zasiedzenia. Musi przy tym upłynąć
dany okres posiadania. Tzw.
dobra wiara posiadacza skraca
czas zasiedzenia nieruchomości
do 20 lat. W przypadku złej
wiary - okres ten wynosi 30 lat.
Dobra wiara objawia się w usprawiedliwionym w danych
okolicznościach przekonaniu
posiadacza, że przysługuje mu
prawo własności. Oceniając
dobrą wiarę u posiadacza nieruchomości oceniamy chwilę
objęcia jej w posiadanie. Później następująca zmiana świadomości posiadacza nie ma
znaczenia i nie wpływa na prze-

dłużenie terminu zasiedzenia
do lat 30. Względnie częstym
przypadkiem wejścia w posiadanie nieruchomości zachodzi
na podstawie umowy zawartej
bez zachowania formy aktu
notarialnego. Warto wskazać, iż
Sąd Najwyższy uznał, że nie
jest w dobrej wierze posiadacz
samoistny, który nabył posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu
przeniesienie własności, zawartej bez zachowania formy aktu
notarialnego. Dodać należy, iż
zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa z upływem okresu wymaganego przez
ustawę. Niemniej jednak, aby
uregulować stan prawny nieruchomości w tym zakresie
należy wystąpić z wnioskiem
o stwierdzenie zasiedzenia.
Opłata sądowa od wniosku
o zasiedzenie nieruchomości
wynosi 2.000 zł.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

KUPON
OGŁOSZENIOWY

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 15.09.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

525/60, 895/8, 895/34

Pełcznica 2

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

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
G Odsprzedam działkę rekreacyjną - sad,
altanka, staw, krzewy, ul. Kasztanowa
(naprzeciwko Tesco), Tel. 537 410 931
G Sprzedam mieszkanie w Rynku, 40 m2,
po remoncie, cena 90.000 zł, do negocjacji,
Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na parterze, Osiedle

Piastowskie lub Osiedle Sudeckie,
2-pokojowe, może być do remontu,
Tel. 74 641 98 13
G Zamienię mieszkanie komunalne
w Świebodzicach centrum duże 3 pokoje
na mniejsze dwu lub trzy pokojowe też
w Świebodzicach. Proszę o kontakt również

osoby, które dzwoniły wcześniej, ponieważ
zgubiłam telefoni nie mogę oddzwonić.
Tel. 508-256-548
G Posiadam do wynajęcia kawalekrę
po remoncie, Osiedle Sudeckie,
Tel. 607 421 797

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
Redakcja nie odpowiada
za treść publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

Po naszej publikacji właściciel
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

usunął swoje wraki!
W

poprzednim wydaniu pisaliśmy o wrakach, zalegających
parkingi, zwłaszcza
na Osiedlu Piastowskim. Pokazaliśmy na zdjęciu kilka
takich aut, które zajmują miejsca
parkingowe od lat. To się wkrótce zmieni, bo miasto przygotowuje się już do podpisania
umowy na usuwanie szrotów.
Do zwalczania uciążliwych
wraków włączyli się aktywnie
radni miejscy: Jarosław Dąbrowski i Marek Jakubina
oraz Straż Miejska.

I mamy pierwsze efekty - zaledwie kilka dni po publikacji
właściciel aut stojących na ul.
Bolesław Krzywoustego usunął
je!
Laweta pojawiła się na osiedlowym parkingu 6 września.
Z ul. Krzywoustego odjechał na
niej fiat panda i duży, terenowy
samochód, a także polonez, który zyskał nowe koła i odjechał
o własnych siłach.
Strona gazetowa z artykułem
wraz ze zdjęciami usuwanych
wraków została udostępniona na
oficjalnym profilu FB Miasta

Akcja „laweta” na ul. Bolesława Krzywoustego
Świebodzice. Temat wzbudził
ogromne zainteresowanie i liczne komentarze, internauci wskazali także kilka innych lokalizacji, m. in. na ul. Chrobrego, Księcia Bolka, a także na Osiedlu
Sudeckim czy Alejach Lipowych.
Miasto zajmie się tym wrakami, gdy tylko zostanie podpisana
umowa z firmą odholowującą
szpecące „złomy”.
Cieszy jednak fakt, że w temacie coś się ruszyło, a nasza
gazeta miała w tym znaczący
udział. Sprawę będziemy oczywiście pilotować dalej.

O wrakach pisaliśmy
w wydaniu z 4 września

nasz temat

piątek, 15 IX 2017
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Budżet obywatelski 2018 - mieszkańcy
proszą np. o psi park lub doposażenie
placów zabaw

Ponad 30 zgłoszeń
końcem sierpnia minął termin zgłaszania propozycji
Z
do realizacji w ramach przyszło-

rocznego budżetu. Wzorem lat
poprzednich miasto poprosiło
mieszkańców o przedstawienie
pomysłów, zgłoszenie zadań,
które są dla nich ważne, potrzebne, przydatne.
Wpłynęło ponad 30 zgłoszeń,
a dotyczą one bardzo różnych
spraw.
Ciekawe, że aż w dwóch zgłoszeniach pojawia się kwestia
zorganizowania czegoś w rodzaju wybiegu dla psiaków, na który
mieszkańcy mogliby wyprowadzać swoje pupile. Chodzi
o miejsce, gdzie czworonogi
mogłyby pobiegać bez smyczy
i kagańca, pobawić się, bez narażenia na natychmiastowy telefon
do Straży Miejskiej od osób
postronnych.
Mieszkańcy wskazują nawet
konkretne tereny, na których
można byłoby takie miejsce
wytyczyć.
Temat - przyznają Państwo
- ciekawy, ale i kontrowersyjny.
Owszem, takie „psie parki”
funkcjonują w dużych miastach,

ale przygotowanie takiego terenu wiąże się z ogrodzeniem,
zabezpieczeniem, itd. Są to
zapewne spore wydatki, ale jak
widać, jest na coś takiego zapotrzebowanie.
Inne propozycje dotyczą
doposażenia placów zabaw,
poprawy oświetlenia, remontu
dróg, chodników, podwórek,
organizacji miejsc parkingowych, itp.
Wszystkie zadania zostaną
teraz zweryfikowane pod kątem
przede wszystkim własności
terenu, a następnie przewidywanych kosztów. Zadania zakwalifikowane do realizacji będą
przedstawione opinii publicznej
za pośrednictwem strony internetowej www.swiebodzice.pl
a także Gazety Świebodzickiej,
lokalnych portali informacyjnych, itp.

REKLAMUJ SIĘ!

U NAS!

Nowy rok szkolny rozpoczęty
4

P

rawie 1700 uczniów rozpoczęło 4 września nowy
rok szkolny 2017/2018
w świebodzickich szkołach podstawowych i gimnazjach. 434 maluchy rozpoczęły
naukę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od dyrektorek przedszkoli,
ostatecznie miejsc zabrakło dla
około 25 dzieci, ale kilkoro rodziców znalazło miejsce w przedszkolach niepublicznych.
Ale i nad rozwiązaniem tego
problemu pracują intensywnie
władze samorządowe i niewykluczone, że wkrótce w publicznych przedszkolach wystarczy
miejsc dla wszystkich chętnych
maluszków.
Wraz z nowy rokiem szkolnym w życie weszła reforma
oświaty, która znosi gimnazja
i przywraca 8-klasową szkołę
podstawową. W Świebodzicach zmiany przejdą stosunkowo bezboleśnie, bo większość
szkół to zespoły podstawowogimnazjalne, które przekształcone zostały w szkoły podstawowe. Jedyne gimnazjum,
nr 1 im. Sybiraków, zostanie
wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Ostatnie roczniki z oddziałów gimnazjalnych odejdą w czerwcu
2019 roku.
Dwójka nauczycieli z Gimnazjum nr 1 odchodzi na

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata

piątek, 15 IX 2017

emeryturę lub w stan spoczynku,
reszta ma zapewnione etaty
w szkołach podstawowych na
terenie miasta.
Funkcjonujące w Świebodzicach niepubliczne Gimnazjum

Jest za co dziękować
W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu raport ze stanu
szkół publicznych, prowadzonych przez gminę. Wszystkie
placówki są wyremontowane, doposażone, mają świetną bazę
sportową i dydaktyczną.
Gazeta Świebodzicka z tym artykułem
wpadła w ręce goszczącej
w Świebodzicach minister Anny
Zalewskiej.
Pani minister podpisała podarowany
egzemplarz jednym słowem:
DZIĘKUJĘ. I nie są to bynajmniej
podziękowania za artykuł, ale za to,
że burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i radni miejscy ze szczególną dbałością
podchodzą do kwestii edukacji.

Akademickie także zostanie wygaszone. Placówka miałaby szansę przekształcić się w niepubliczną podstawówkę, niestety
nie pozwalają na to względy lokalowe.

Protest przeciwko reformie

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

W poniedziałek, 4 września, środowiska KOD oraz Inicjatywy
Polskiej zorganizowały w Świebodzicach protest przeciwko
reformie edukacji, uczestnicy apelowali do Minister Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej o reakcję. Garstka osób - nieco
ponad 20 - wliczając w to organizatorów i media - wykrzykiwała
zarzuty m. in. o wprowadzaniu chaosu, nieprzemyślanych
działaniach, rujnowaniu podstaw programowych itp.
Skromny protest trwał godzinę, ale świebodziczanie przechodzący
przez Rynek nie wykazywali szczególnego zainteresowania
zgromadzeniem.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz życzył uczniom wspaniałych
wyników w nowym roku szkolnym

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Nowy ustrój szkolny

Od 1 września 2017 r. zacznie
obowiązywać nowy ustrój szkolny.
Dotychczasowy system, który składał
się z: 6-letniej szkoły podstawowej,
3-letniego gimnazjum, 3-letniego
liceum ogólnokształcącego, 4-letniego
technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły
zawodowej oraz szkoły policealnej,
ulegnie przekształceniu i docelowo
będzie obejmował:
G 8-letnią szkołę podstawową;
G 4-letnie liceum ogólnokształcące;

G 5-letnie technikum;
G 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
G 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
G 3-letnią szkołę specjalną

przysposabiającą do pracy;

G szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018
uczniowie dotychczasowej 6-letniej
szkoły podstawowej staną się uczniami
8-letniej szkoły podstawowej.
Po jej ukończeniu będą mogli
kontynuować naukę w: 4-letnim
liceum ogólnokształcącym, 5-letnim
technikum lub 3-letniej branżowej

szkole I stopnia. Uczniowie, którzy
w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli
klasę VI szkoły podstawowej,
rozpoczną naukę w klasie VII szkoły
podstawowej.
Od 1 września 201 7 r. nowa podstawa
programowa kształcenia ogólnego
będzie obowiązywała w klasach I, IV,
VII szkoły podstawowej, w I klasie
branżowej szkoły I stopnia
oraz w I semestrze szkoły policealnej.
Pozostali uczniowie realizują
dotychczasową podstawę
programową.

Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy
uczniów klas I-III. Od IV klasy
rozpocznie się nauczanie
przedmiotowe, a w VII do zajęć
obowiązkowych zostanie włączony
drugi język obcy nowożytny.
W roku szkolnym 2017/2018
uczniowie klasy V i VI szkoły
podstawowej będą nadal uczyli się
przyrody.
Natomiast od klasy VII zostaną
wprowadzone sukcesywnie nowe
przedmioty: biologia, chemia, fizyka
i geografia.

Utrzymujemy szkolenie sportowe
w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych. Informacje,
w której szkole realizowane jest takie
szkolenie, dostępne są w gminie.
Oddziały przysposabiające do pracy
będą tworzone od klasy VII i VIII szkoły
podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty
Uczeń kończący VIII klasę będzie
zdawał obowiązkowy egzamin
końcowy.

Cztery firmą chcą
robić „zieleń”
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

7,6 mln zł

- tyle wyniesie
rewitalizacja terenów
zielonych

T

o bardzo duże zadanie,
wymagające wielu nakładów i dużego zaangażowania ludzi. Mimo
sporych wymagań aż cztery
firmy złożyły swoje oferty
w przetargu na realizację terenów zielonych w mieście. Przypomnijmy, że zadanie opiewa na
ponad 7,6 mln zł i dotyczy przebudowy i rewitalizacji aż 12
obszarów zielonych, zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Komisja przetargowa 8 września ogłosiła listę oferentów,
którzy przystąpili do przetargu.
Są to w sumie cztery firmy: dwie
z naszego lokalnego rynku
- „Stańczyk” ze Świebodzic
i „Steinbudex” ze Świdnicy oraz
firma ze Złotoryi i Szczecina.
- Postępowanie jest dopiero
rozpoczęte, teraz będziemy prosić firmy o uzupełnienie dokumentów, przedstawienie rekomendacji, itd., dlatego wyłonie-

Czekają na staw
Jednym ze zrewitalizowanych miejsc, na które bardzo czekają
świebodziczanie, będzie staw Warszawianka. Jest to miejsce
niezwykle urokliwie, ale od wielu lat będące we władaniu głównie
amatorów wysokoprocentowych trunków. 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.

lice: Piasta, Mieszka I, Kolejowa, Zwycięstwa, Stawowa,
Świdnicka, Park Miejski - tu pojawią się nowe ścieżki roweU
rowe. Gmina Świebodzice wyłoniła już wykonawcę na to zada-

3,5 ml zł

nie, a budowa właśnie się rozpoczęła.

- to dofinansowanie
zewnętrzne

nie wykonawcy jeszcze trochę
potrwa - mówi Łukasz Kurpisz,
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
Niektóre media lokalne mają
problem z czytaniem ze zrozumieniem informacji zamieszczonych w BIP-ie, bo pewien świebodzicki portal już obwieścił, że
przetarg został wyłoniony, a nawet wskazał wykonawcę. Otóż
prostujemy - wykonawcy jeszcze nie ma, ale być może poznamy go do końca września.
Zadanie, jak już wielokrotnie
pisaliśmy, jest bardzo duże, obejmuje w sumie 19 hektarów terenu w mieście, podzielonego na
12 obszarów. Poddane zostaną
one gruntownej rewitalizacji
- jak chociażby teren Warszawianki czy skwer przy ul. Wiejskiej; ale niektóre z nich to

Długość ścieżek - to aż 2, 52 km
Koszt ich budowy - 2.088.244,76 zł
Termin realizacji do 30 sierpnia 2018

zupełnie nowe miejsca - jak chociażby Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim.
- To bardzo innowacyjny projekt, a co najważniejsze, wytyczone obszary zieleni znajdują
się w zasadzie w każdej dzielnicy miasta - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - To
oznacza, że przybędzie miejsc
do odpoczynku i rekreacji,
a także zwiększy się ilość zielonych płuc Świebodzic - a to
przecież bardzo ważne dla nas
wszystkich.
Z pierwotnego przetargu wypadło jedno, dołożone zadanie
- budowa zadaszonych trybun na
stadionie miejskim przy ul.
Sportowej. Miasto zrezygnowało z ich budowy ze względu na
bardzo duży koszt.

Rozpoczęły się prace przy budowie Centrum Przesiadkowego

I

Zasługuje na nowy wygląd
ierwsze koparki wjechały na
Plac Dworcowy. RozpoczęP
ło się duże zadania, związane

z tzw. niską emisją. To przebudowa placu, budowa Centrum
Przesiadkowego typu park&
ride, budowa chodników, parkingu, itd.
Gmina Świebodzice pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie z funduszy europejskich
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Pierwsze prace już trwają,
wykonawca zaczął od porządkownia skarp. W pierwszej kolejności wykonywana będzie
budowa kanalizacji, następnie
oświetlenie i część związana
z nawierzchnią.
Ale to dopiero w ostatnim etapie, który zobaczymy w przyszłym roku.
Z pewnością Plac Dworcowy bardzo się zmieni
- w ramach zadania planuje
się przebudowę nawierzchni drogowej z wydzieleniem placu manewrowego
dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem
terenu; powstanie także zatoka

autobusowa - będą tu mogły bez
problemu podjeżdżać autobusy
dalekobieżne, jak i miejskie.
Powstaną także parkingi, chodniki oraz zielony skwer z kwiatami i krzewami.
Plac będzie miał nowe ogrodzenie, schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Miłośnicy dwóch kółek
będą mieli także nowy odcinek
ścieżki rowerowej.
W ramach prac wybudowana
zostanie wiata przystankowa
i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne.

2,5 mln zł
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Będzie więcej ścieżek
rowerowych
piątek, 15 IX 2017

Droga dla rowerzystów będzie miała nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 2,0 m, odróżniającą ją od przylegających chodników wykonanych z kostki
betonowej. Lokalnie droga dla rowerzystów będzie oddzielona od chodnika pasem
zieleni z drzewami, np. na ul. Kolejowej od
skrzyżowania z Alejami Lipowymi do
skrzyżowania z ul. Parkową.
Oddzielenie drogi dla rowerzystów
od chodnika za pomocą pasa zieleni,
jest podyktowane koniecznością
zachowania starego zadrzewienia
znajdującego się na pasie zieleni. W przypadku wspólnych
ciągów pieszo-rowerowych (bez wyznaczania części dla ruchu rowerzystów
i dla pieszych) planuje się nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 3,0 m.
Zadanie realizowane jest
w ramach wdrażania strategii
niskoemisyjnych w naszej
gminie - czyli wchodzi
w skład tego samego, dużego
projektu, w którym mieści się
i przebudowa Placu Dworcowego i zakup jeszcze jednego
autobusu.

Będzie piękniej i bezpiecznej
G MAREK JAKUBINA
G Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach

z tego okręgu

- Kiedy jako Radni Rady Miejskiej
w Świebodzicach otrzymaliśmy informację,
że pojawia się szansa na przebudowę Placu
Dworcowego od razu dostrzegłem w tym duży
potencjał. To miejsce jest szczególnie bliskie mojemu sercu,
w tej okolicy urodziłem i wychowałem się, a w dzieciństwie
świebodzicki dworzec był obiektem moich najczęstszych
spacerów.
Cieszę się, że budynek dworca został wyremontowany i obecnie
wygląda tak okazale. Myślę, że przebudowa Placu Dworcowego
spowoduje, że zostanie on jeszcze bardziej wyeksponowany,
stanie się miejscem bezpiecznym dla podróżujących
oraz wizytówką naszego miasta.

- tyle wyniesie
przebudowa Placu
Dworcowego

P A M I Ę T A J
15 września - sprzątamy świat!

Albo przynajmniej swoją najbliższą okolicę, leśną ścieżkę
spacerową, trawnik koło domu czy podwórko.
W akcji „Sprzątanie świata” biorą udział szkoły i przedszkola,
ale przecież każdy z nas może posprzątać swój „kawałek
świata”.
To nic nie kosztuje.
Hasło tegorocznej akcji to:

#ŚmieciToSurowce

Schody i barierki na WSK
owe schodki wraz z barierkami pojawiły się na
N
Osiedlu WSK. Zamontował
je na zlecenie miasta ZGK
Świebodzice. Chodzi o budynek z numerem 1. Jest to
zejście w kierunku garażów
i ogródka, a korzysta z niego
osoba o kulach, która miała
poważny problem z poruszaniem się po wyczernionych
stopniach, bez poręczy.
- Cieszę się, że ta sprawa
została załatwiona, to może
drobna rzecz, ale dla mieszkańca poruszającego się o kulach bardzo ważna - mówi
Sławomir Łukawski, radny
z Pełcznicy.

Pierwsze prace ruszyły, na razie trwa przygotowywanie skarp,
wkrótce zaczną się tu prawdziwe rozkopy pod budowę kanalizacji

I

6. Festiwal Aktorstwa
6

wieści z miasta

piątek 15 IX 2017

Filmowego w Świebodzicach

Z

prawdziwą przyjemnością zapowiadamy to
wyjątkowe wydarzenie
kulturalne.
W dniach 15-16 października
w naszym mieście odbywać się
będą eventy w ramach 6. Festiwalu Aktorstwa Filmowego im.
Tadeusza Szymkowa.
Świebodziczanie będą mogli
spotkać się z największymi, polskimi aktorami: Olgierdem
Łukaszewiczem, Janem Nowickim i Bogusławem Lindą.
Z trójką artystów zaplanowano
otwarte spotkania dla publiczności. Z monodramem zaprezentuje się także Anna Samusionek.
Dodatkową atrakcją będzie
spotkanie maluchów z Przedszkola nr 2 z Anną Samusionek
oraz monodram młodego aktora,
Krzysztofa Kułacza.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY.
Szczegółowy plakat godzinowy drukujemy na stronie ostatniej.
Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego od 2013 roku we Wrocła-

wiu oraz wybranych miastach
regionu. Festiwal jest hołdem
przyjaciół dla Tadeusza Szymkowa, który przez lata związany
był z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Zmarł w styczniu 2009
roku w wieku 50 lat.
Festiwalowa
publiczność
podczas każdej edycji FAF ma
okazję podziwiać mistrzowskie
aktorstwo gwiazd polskiego
i światowego kina. Przez sześć
dni w Dolnośląskim Centrum
Filmowym prezentowane są
obrazy, które dzięki wybitnym
rolom na stałe wpisały się do
grona wyjątkowych i niezapomnianych. Film jest tu tylko tłem
dla aktorów.
Organizatorzy festiwalu - Stanisław Dzierniejko (dyrektor
naczelny) oraz Bogusław Linda
(dyrektor artystyczny) - dobierają obrazy w taki sposób, by widzowie mieli przegląd największych dokonań aktorskich XX
i XXI wieku.
- W czasach gdy każdy może
być aktorem - choćby w swoim
prywatnym filmie, zrobionym
telefonem komórkowym - warto
zwrócić uwagę na tych, których
wyróżnia prawdziwe zawodow-

stwo i wyjątkowy talent - mówi
Stanisław Dzierniejko.
Nagrody dla wybitnych aktorów.
Co roku podczas FAF statuetkami Platynowego Szczeniaka
uhonorowani zostają najwybitniejsi aktorzy. Do tej pory wyróżnienie otrzymali: Katarzyna
Figura, Jan Nowicki, Krystyna
Janda, Daniel Olbrychski,
a w 2014 roku Beata Tyszkiewicz i Marek Kondrat. W konkursie o Złote Szczeniaki jurorzy
(aktorzy) wyłaniają najlepsze
role pierwszo i drugoplanowe

Świebodzice mają dobry klimat dla kultury

W Świebodzicach spotkamy się z naprawdę wielkimi artystami
Olgierd Łukaszewicz - absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej ma na swoim koncie wiele
znakomitych ról m.in. u Kazimierza Kutza, Andrzej Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland, Juliusza
Machulskiego, Jana Jakuba Kolskiego czy Barbary Sass.
Jeszcze jako student zadebiutował w filmie „Jowita”). Zaledwie rok po ukończeniu szkoły, w 1969 roku zagrał
główną rolę w pierwszej części śląskiego tryptyku „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. Jako Gabriel
- najmłodszy z siedmiu braci Basistów - bohaterski, żarliwie patriotyczny, ale i młodzieńczo naiwny, podbił serca
publiczności. Zaraz potem wystąpił obok Daniela Olbrychskiego w ekranizacji „Brzeziny” Wajdy. W tej opowieści
o miłości i przemijaniu, zagrał umierającego na suchoty Stanisława. Tak mocno wkraczając do świata filmu zyskał
uznanie nie tylko widzów ale i krytyków - w 1971 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.
W filmie, podobnie jak na scenie teatralnej gdzie odnosi ogromne sukcesy, pojawia się niemal nieustannie.
W ostatnich latach Olgierda Łukaszewicza można było oglądać m.in. w filmach Bugajskiego, Bajona, Bromskiego
i Szumowskiej, a także wielu serialach np. w „Twarzach i maskach”, „Plebanii”, „Na dobre i na złe”
i historycznym „Czasie honoru”. Od roku 2011 aktor pełni funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich.

Największy twardziel polskiego kina, ulubieniec publiczności, przez męską część podziwiany za „Psy”,
„Krolla”; przez kobiety kochany za męskość, bezkompromisowośc, ale i zaskakującą czułość,
którą pokazał chociażby w „Tacie”. Absolwent PWST w Krakowie, tam też w grudniu 1975 roku
debiutował na scenie Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej.
Swoje najlepsze kreacje stworzył u Wałdysława Pasikowskiego, pamiętamy także świetnego księdza
Robaka w adaptacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Znakomite kreacje Linda stworzył
także w flmach „Kobieta samotna” Agnieszki Holland” czy „Matka królów” Janusza Zaorskiego.
Najnowszy film z jego udziałem to „Powidoki”, ostatni obraz mistrza Andrzeja Wajdy.

N Anna Samusionek

Absolwentka warszawskiej PWST. Zadebiutowała na scenie Teatru Małego w „Upiorach” Ibsena.
Najważniejsze filmy w jej dorobku to „Darmozjad polski” reż. Ł. Wylężałek, „O dwóch takich
co nic nie ukradli” Ł. Wylężałek , „Tydzień z życia z mężczyzny” reż. J. Stuhr, „Zakochani" P. Wereśniak,
„Prawo ojca” M. Konrad. Ostatni jej film to „Fale. Wyjazd” w reż. M. Pisarka. Anna Samusionek
znana jest również z wielu seriali telewizyjnych.

Źródło: materiały FAF, filmweb, Wikipedia

FOT. EMILIA GOWIN

N Olgierd Łukaszewicz
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Miasta Świebod
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Nazwa statuetek, wręczanych
podczas FAF,pochodzi od małego
reflektora, w języku filmowym
nazywanego właśnie szczeniakiem.
Jest to lampa, która doświetla oczy
aktora.
Co ciekawe, każdy aktor ma swojego
własnego szczeniaka, nazwanego od imienia artysty.
A więc Bogusław Linda na „Bogusia”, Beata Tyszkieiwcz „Beatę”,
Jan Nowicki „Janka”, itd. Refektory przechodzą odpowiednie
„chrzciny”, każdego trzeba też stosownie opić z oświetleniowcami.

Wspaniały aktor filmowy i teatralny, zagrał w ponad 240 filmach, w tym m.in. w „Niepochowanym”,
„Wielkim Szu”, „Magnacie”, „Spirali” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Przez ponad 30 lat jego teatralną
kolebką był Stary Teatr w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje Stawrogina w „Biesach”,
Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy Księcia Konstantego w „Nocy Listopadowej”
przeszły do historii teatru polskiego.
Pamiętamy Nowickiego także jako romantycznego Ketlinga z „Pana Wołodyjowskiego” czy mistrza
oszustów, wprowadzającego młodego chłopaka w świat łatwych pieniędzy - w „Sztosie”.
Jest autorem kilku książek (m.in. „Między niebem a ziemią”, „Mężczyzna i one”, „Białe Walce”,
„Dwaj Panowie”), wierszy, tekstów piosenek i kolęd. Główny motyw w pisarstwie Jana Nowickiego
to przemijanie, które nieuchronnie wiąże się ze starością i śmiercią.
Znany z niewyparzonego języka, ciętych ripost, siarczystych żartów. Miłośnik życia w pełnym tego słowa
znaczeniu. Wielka osobowość.

UWAGA!

w filmach fabularnych powstałych w ciągu ostatniego roku.
Jedną z atrakcji Festiwalu
Aktorstwa Filmowego są warsztaty aktorskie dla młodzieży.
Prowadzą je Bogusław Linda,
mimowie z Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz Elżbieta
Słoboda, absolwentka prestiżowej amerykańskiej szkoły Actors Studio. Uczestnicy warsztatów mają okazję m.in. poznać
techniki jakie stosują w filmie
i na scenie aktorzy amerykańscy.

Dlaczego Szczeniaki?

N Jan Nowicki

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Rozmowa ze Stanisławem Dzierniejko,
dyrektorem generalnym Festiwalu Aktorstwa
Filmowego.
G Przed nami 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa, przedwcześnie
zmarłego wrocławskiego aktora. W tym roku festiwal zagości
w kolejnych dwóch mniejszych miejscowościach: w Bystrzycy
Kłodzkiej i Świebodzicach. To dla nas wspaniała wiadomość.
Dlaczego wybór padł właśnie na nasze miasto?

Stanisław Dzierniejko: - Tworząc ten festiwal postawiłam tak
naprawdę na trzy cele: znakomitą rozrywkę dla mieszkańców
Wrocławia i Dolnego Śląska, edukację młodzieży oraz promocję
miasta i regionu, w którym odbywają się wydarzenia festiwalowe.
Oczywiście, festiwal odbywa się przede wszystkim we Wrocławiu,
ale wzorem lat poprzednich wychodzimy ponownie z kulturą
filmową do szerszego odbiorcy. A Świebodzice są mi szczególnie
bliskie, bo od samego początku istnienia festiwalu, a także drugiej,
organizowanej przeze mnie imprezy - Festiwalu Reżyserii Filmowej
- podąża za nami wierna publiczność ze Świebodzic pod
przewodnictwem Pani Beaty Wiciak. Byli z nami w Świdnicy,
byli w Jeleniej Górze. Zawsze przyjeżdżali do nas, więc teraz my
przyjedziemy do nich.
G W Świebodzicach jest dobry klimat dla kultury?
- Spotkałem się tu w ogromną życzliwością i otwartością
burmistrza Świebodzic, Pana Bogdana Kożuchowicza, któremu
pomysł zorganizowania w waszym mieście wydarzeń w ramach
FAF bardzo się spodobał, za co bardzo dziękuję. Jesteśmy tam,
gdzie nas chcą, gdzie dostrzegają potencjał takich wydarzeń.
Cieszę się, że Świebodzice dołączyły do grona miast, które
współuczestniczą w tworzeniu Festiwalu Aktorstwa Filmowego.
To świetna promocja dla miasta.
G FAF odbędzie się w dniach 14-19 października
we Wrocławiu. Czekają nas projekcje filmów, spotkania
z artystami, warsztaty aktorskie dla młodzieży. Ze świebodzicką
publicznością spotkają się 15 i 16 października takie gwiazdy
jak Bogusław Linda, Jan Nowicki, Olgierd Łukaszewicz,
Anna Samusionek. Jaka jest formuła tych spotkań?
- Chcemy, żeby widzowie mogli spotkać się, porozmawiać, poznać
te gwiazdy, które znają tylko z ekranu kinowego czy telewizyjnego.
Zbliżyć się do nich choć trochę. Formuła spotkań jest otwarta
na rozmowę, dialog między widzem a aktorem.
G Festiwal ma na celu nagrodzenie najwybitniejszych polskich
aktorów, którzy nominowani są do nagrody Złotego Szczeniaka.
Wręczane są także Platynowe Szczeniaki, które honorują
artystów za całokształt twórczości. Kiedy poznamy tegoroczne
nominacje?
- Lista nominowanych aktorów będzie znana niebawem.
Laureatami Platynowych Szczeniaków zostanie w tym roku para
wybitnych aktorów: Anna Dymna i Olgierd Łukaszewicz. Co roku
nagradzamy dwoje artystów za wybitne kreacje, jakie stworzyli
na przestrzeni lat w polskim kinie. Proszę sobie wyobrazić,
że dla niektórych jest to pierwsza nagroda, tak było np. z Janem
Englertem, dla którego Platynowy Szczeniak był pierwszą
nagrodą filmową.
G Zatem zapraszamy na 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego
do Świebodzic?
- Serdecznie zapraszam Państwa na spotkania z artystami,
15 i 16 października, do Miejskiego Domu Kultury. Myślę,
że będzie ciekawie, nieszablonowo, zaskakująco, a gwarantują
to osobowości, które odwiedzą Państwa miasto. Do zobaczenia
na FAF.
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala

wieści z miasta
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Mieszkańcy ul. Rekreacyjnej
mają upragnione oświetlenie

Wjazd już gotowy

słupów z oświetleniem
LED-owym doskonale
16
oświetla ciemną przez lata ulicę.

Wjazd na podwórku
pomiędzy budynkami
Świdnica 46 i 48 jest już
gotowy. Wygodny dojazd
wyłożony kostką betonową
wybudowało tu miasto,
a wykonawca był ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
Koszt to 15,5 tys. ł.
Wkrótce powstanie tu także
nowy chodnik.

Fragment Rekreacyjnej, od ul.
Piłsudskiego do stadionu, ma
nowoczesne oświetlenie dzięki
zabiegom radnego z tej dzielnicy, Jana Klepca.
- Mieszkańcy mieli z tym
duży problem, bo na tym odcinku panowały dosłownie egipskie
ciemności - mówi Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

- Zadeklarowałem, że zajmę się
to sprawą, bo przecież tu chodzi
o bezpieczeństwo nie tylko spacerujących, ale i o ich mienie.
Miasto wykonało oświetlenie
tego odcinka ul. Rekreacyjnej
oraz kilku innych, w ramach jednego, dużego zadania związanego z niską emisją. Koszt zadania
to ponad 206 tys. zł.
Oto wyszczególnienie:
G ul. Rekreacyjna
Linia kablowa 482 m
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7

Słupy i oprawy LED 16 szt.

G ul. Graniczna

Linia kablowa - 367 m,
Słupy i oprawy - 11 szt.
G ul. Sienna
Linia kablowa - 351,
Słupy i oprawy - 12 szt.
G ul. Piłsudskiego
Linia kablowa - 482,
Słupy i oprawy - 16 szt.

REKLAMUJ SIĘ
w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ: 660 157 518

„Lanie wody” na temat wody,
czyli opłaty za przyłączenie wody i kanalizacji, których nie ma

B

iorąc pod uwagę prośby
wielu naszych Czytelników dotyczące wątpliwości, jakie pojawiły
się po publikacji artykułu „Prokurator położy łapę na uchwale?” (opubl. Gazeta Świebodzic
nr 44 (14) 25-31.08. 2017)
uprzejmie informujemy, iż
wskazany tekst w poszukiwaniu
sensacji usiłuje przekazać całkowicie nieprawdziwe informacje,
dotyczące funkcjonowania świebodzickich władz lokalnych.
Przypomnijmy krótko: wspomniany artykuł sugeruje, jakoby
na terenie Gminy Świebodzice,
funkcjonowały uchwały Rady
Miejskiej dotyczące opłat za
przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które są
niezgodne z prawem. Autorka
powołuje się na stwierdzenia
Prokuratury Krajowej, która
dopatrzyła się takowych nieprawidłowości w niektórych miastach.

Prostujemy

- w Świebodzicach
nie pobiera się
takich opłat!
Po pierwsze, treść komunikatu Prokuratury Krajowej jednoznacznie wskazuje sytuacje
naruszenia prawa w tej kwestii,
poprzez wskazanie konkretnych

orzeczeń sądowych z których
można określić zarówno miejscowość w której naruszono
przepisy jak i ich charakter.
Rzecz dotyczy 10 gmin, w tym
jednej z terenu naszego powiatu.
I nie są to na pewno Świebodzice.
Po drugie, wbrew sensacyjnej
treści artykułu, należy podkreślić
że odpowiednie przepisy przyznają Prokuraturze nie tylko
obowiązki zwalczania przestępczości ale również prawo występowania w roli obrońcy interesu społecznego w postępowaniach administracyjnych - niejako w zastępstwie mieszkańców.
Nie jest to niczym szczególnym,
tym bardziej że w sprawach
uchwał tego typu, można stwierdzić stosując stylistykę artykułu
,że każdy mieszkaniec Świebodzic może „położyć łapę na
uchwale” o ile narusza ona jego
interes prawny.
Wracając do zakwestionowanych przez Prokuraturę Krajową
uchwał ww. gmin, zawierały one
zapisyobligującemieszkańcówdo:
1. Ponoszenia kosztów budowy urządzeń czyli sieci wod.kan. - dotyczy to 4 przypadków.
2. Ponoszenia opłat za przyłączenie do sieci - również
w 4 przypadkach.
3. Ponoszenia kosztów budowy sieci wod.-kan. poprzez
interpretację, że są one przyłączem - w 1 przypadku.

4. Ponoszenia opłat z tytułu
wydania warunków technicznych w jednym z wyżej wymienionych przypadków.
Przy czym w 6 przypadkach
brak było jakichkolwiek podstaw do podjęcia uchwały, natomiast w 4 przypadkach nieprawidłowe zapisy umieszczono
w regulaminach dostarczania
wody i odprowadzania ścieków,
które to gminymają obowiązek
uchwalić na podstawie art. 19
ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W Świebodzicach nie istnieją
jakiekolwiek uchwały Rady
Miejskiej, nakazujące uiszczanie
mieszkańcom opłat z tytułu
przyłączenia do sieci wod.-kan.
W uchwalanych przez Gminę
Świebodzice - Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz taryfach również próżno szukać takich opłat.
Dotyczy to także opłat z tytułu

wydania warunków technicznych - są wydawane bez opłaty.
W przypadkach budowy sieci
wod.-kan. przez podmioty inne
niż Gmina Świebodzice i ZWiK
Sp. z o.o., są one - zgodnie z par.
49 Kodeksu Cywilnego - przejmowane przez ZWiK Sp. z o.o.
za stosowym wynagrodzeniem
dla osób i podmiotów je budujących. Na dodatek wynagrodzenie to jest wyliczone w sposób
zapewniający utrzymanie cen
wody i ścieków na dotychczasowym poziomie. Zatem to Gmina
za budowę wodociągów płaci,
i to niemało.
Jedyny koszt, jaki obowiązkowo ponoszą mieszkańcy, to
koszt wybudowania przyłącza
kanalizacyjnego lub wodociągowego od budynku do sieci miejskiej na odcinku znajdującym się
na ich posesji. Jest to koszt budowy, mówiąc obrazowo, kawałka
rury w posesji, który przyłączy
dom czy budynek wielorodzinny
do sieci miejskiej. Taki koszt
musi ponieść właściciel nieruchomości. To jest zgodne zarówno z prawem, jak i z elementarnym poczuciem sprawiedliwości
i prawem własności. Mieszkaniec korzysta z sieci wodociągowej i kanalizacji miejskiej, ale
żeby z nich skorzystał, musi do
niej podłączyć instalacje w budynku. Ale i tu tak naprawdę
miasto pomaga finansowo, bo
przypomnę tylko, że prze wiele

lat, od 2011 do 2017 roku, obowiązywała uchwała umożliwiająca refundację mieszkańcom
połowy poniesionych kosztów
budowy przyłącza kanalizacyjnego.
W artykule zostały pomieszane pojęcia i zasady prawne, co
jak słyszymy, spowodowało
dezinformację i niepokój wśród
mieszkańców, a co więcej, wzbudziło w nich poczucie, jakoby
gmina ich na coś „naciągnęła”
czy oszukała. Gazeta zapowiada
dalsze „rewelacje” w tej sprawie
- miejmy nadzieje, że będą to
informacje rzetelne i przede
wszystkim prawdziwe.
Pozdrawiam mieszkańców
naszego miasta
Piotr Zalewski
Prezes Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świebodzicach
Od Redakcji: Mimo, iż artykuł został opublikowany nie
w naszej gazecie, zamieszczamy
odpowiedź na zawarte w nim
nieprawdziwe sformułowania,
ponieważ redakcja Gazety Świebodzic z premedytacją bazuje na
nieprawdzie, wprowadzając zamęt, dezinformując i strasząc
świebodziczan. Będziemy to
robić z każdym razem, gdy tego
typu „newsy” pojawią się w tym
wydawnictwie bo wiemy, że
wiele osób czyta obie gazety.

Radny Widmo dostał złotówkę
8
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Po raz pierwszy wypłacono dietę według nowej uchwały, regulującej potrącenia za nieobecności

1

zł - słownie jeden złoty
- diety otrzymał właśnie
radny Stowarzyszenia
„Obywatelskie Świebodzice” Dariusz Skalny. To efekt
notorycznych nieobecności radnego zarówno na sesjach Rady
Miejskiej, jak i komisjach.
Radny „Obywatelskich Świebodzic” - już drugi rok - w zasadzie nie uczestniczy w pracach
organu, do którego startował
w wyborach samorządowych,
nie wypełniając tak naprawdę
mandatu radnego.
Jest to wynikiem pracy w innym mieście, ale nie zmienia to

faktu, że radny mandatu nie
realizuje - bo trudno mówić
o spełnianiu swoich funkcji radnego podczas weekendów.
Złotówkowa dieta jest efektem wprowadzenia uchwały,
która reguluje kwestie nieobecności. Każdy radny, którego nieobecność na sesjach i komisjach,
których jest członkiem, wyniesie
więcej, niż trzy miesiące, otrzyma za swoją „pracę” symboliczne wynagrodzenie 1 zł.
Projekt uchwały złożył w lutym br. radny Jarosław Dąbrowski, który - jak argumentował w imieniu także swoich

kolegów z rady - nie może zgodzić się na tak jaskrawe i wręcz
niemoralne marnotrawienie publicznych pieniędzy.
Bo w 2016 roku radnego
Skalnego w zasadzie nie było
w ogóle na sesjach ani komisjach, co jednak nie przeszkodziło mu bez zmrużenia oka zainkasować do kieszeni ponad 9.000
zł! I to po potrąceniach.
Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że „Obowiązkiem radnego jest przede
wszystkim praca w radzie i jej
komisjach oraz innych organach,
do których radny został wyzna-

Mężczyzna „ograbił”
toaletę w parku
K

amery miejskiego monitoringu zanotowały akt wandalizmu w naszym
parku. Na filmie widać, jak mężczyzna manipuluje przy zamku z automatem
wrzutowym, a następnie wyrywa go
i zabiera znajdujące się w środku monety.
Całemu procederowi spokojne przygląda się
stojąca obok żona? Narzeczona?
Niestety, oboje zapomnieli, że w mieście
są kamery. Zdjęcie z sytuacji wraz z opisem
strat zostało przekazane do tutejszego komisariatu, który natychmiast ustalił i przesłuchał osobę widniejącą na filmie.

czony”, a co najważniejsze
- „radny winny jest kierować się
dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymywać stałą więź
z mieszkańcami a w szczególności przyjmować zgłaszane przez
mieszkańców postulaty i przedstawiać je organom do rozpatrzenia.
Trudno to realizować, jeśli nie
uczestniczy się w życiu nie tylko
samorządu, ale swojej społeczności lokalnej.

W 2016 roku to było najdroższe
krzesło w naszej gminie...
Na szczęście już nie jest

Straty powstałe w wyniku uszkodzenia
urządzenia oraz przywłaszczenia pieniędzy
to blisko 1200 zł.
Mężczyzna zgłosił się już do ZGK i zadeklarował zwrot przywłaszczonych pieniędzy,
prosząc o wycofanie zgłoszenia.
- Jeśli tak się stanie, nie będziemy dalej
dochodzić praw, ale przestrzegamy wszystkich potencjalnych „wandali” by zastanowili się, zanim coś zniszczą lub ukradną, bo
kamer w mieście jest coraz więcej, nagrania
są dobrej jakości i nie ma żadnego problemu
z ustaleniem sprawców - mówi Kacper
Nogajczyk, prezes ZGK.
A to właśnie najczęściej mienie zarządzane przez spółkę pada ofiarą bezmyślnych
niszczycieli. W poprzednim numerze pisaliśmy o podpaleniu śmietników na Browarowej czy uszkodzeniu szyby w wiacie przystankowej na Alejach Lipowych - tu na
szczęście sprawcę złapano na gorącym
uczynku.
Ale wracając do parkowej toalety - ciągle
coś się wokół niej dzieje, a szczególnie, jeśli
chodzi o mechanizm wrzutowy. Aby skorzystać z toalety, należy wrzucić złotówkę do
automatu, wówczas otwierają się drzwi.

Nowi krwiodawcy w HDK

września w Miejskim Domu Kultury odbyło się spo7
tkanie Klubu Honorowych

Ale mechanizm można zablokować, co
odkryły... starsze panie, przesiadujące na
ławkach w parku. Udało im się na tyle skutecznie pomajstrować przy zamku, że zapadka została zablokowana i można było przez
cały dzień robić „siusiu” za darmo.
Oj nieładnie, miłe panie...
I

Dawców Krwi w Świebodzicach. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn. Katarzyna
Młynarkiewicz, prezes HDK,
przedstawiła pomysły i plany
na działalność klubu i osób
współpracujących - wolontariuszy.
Okazuje się, że klub ma
nowy pomysł na poszerzenie
działalności - wspólnie z radną
Zofią Marek krwiodawcy
chcieliby reaktywować Klub
Wiewiórka i szkolne koła
PCK.
- To wspaniały pomysł, aby
zaangażować najmłodszych

w idee krwiodawstwa, bezinteresownego niesienia pomocy
- podkreślał zastępca burmistrza Krystian Wołoszyn.
Podczas spotkania oficjalnie
powitano nowych członków
Klubu HDK w Świebodzicach.
Są to:
Elżbieta Letkowska, Katarzyna Tylkowska, Justyna
Gil, Małgorzata Matejko,
Zdzisław Godyla, Mateusz
Kuriata.
Wszystkie osoby, które dołączyły do Klubu, posiadają co
najmniej Odznakę III stopnia
Zasłużonego Dawcy Krwi. Na
spotkaniu wręczono Odznakę
III stopnia Pani Justynie Gil.
Gratulujemy.

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI
I 4 września, ul. Strzelecka, składowana
duża ilość odpadów rozbiórkowych
przy kontenerze. Na miejscu ustalono
właścicieli i nakazano posprzątać teren.
Teren został uprzątnięty

- zamiast na policję czy Straż Miejską
- najpierw do szkoły. Gdy strażnicy
przyjechali na miejsce, nikogo już nie było,
ale osoba zgłaszająca zapisała numery
rejestracyjne. Sprawę przekazano policji.

I 4 września, ul, Mickiewicza, jezdnia
zabłocona przez pojazdy wyjeżdżające
z budowy. Wezwano kierownika budowy,
który nakazał jezdnię uprzątnąć i zostało to
wykonane.

I 7 września, zgłoszenie o osobie
potrzebującej pomocy, siedzącej
na przystanku na ul. Piłsudskiego.
Mężczyzna bez stałego adresu
zamieszkania, poprosił, by go zawieźć na
komisariat policji.

I 4 września, potrącony pies na krajowej
5. Zwierzak niestety zginął pod kołami.
I 6 września, uszkodzona latarnia
w Parku Miejskim.
I 6 września, awanturujący się pacjent
w przychodni miejskiej, był bardzo
agresywny. Mężczyzna został zabrany
do karetki i przetransportowany do szpitala
psychiatrycznego.
I 7 września, zgłoszenie o mężczyźnie
obnażającym się i dokonującym czynności
seksualnych w samochodzie, ul. Ciernie.
Osoba, która to zgłosiła, zadzowniła jednak

I 7 września, pojazd na ul. Młynarskiej
zaparkowany na chodniku,
uniemożliwiający przejście pieszym. Auto
zostało przeparkowane.
I 8 września, ul. Przechodnia, 3 mężczyzn
spożywało alkohol. Dostali mandaty
w wysokości 100 zł.
I 11 września - ogłoszenia na płocie
Beckera, ktoś rozwiesił na zabytkowym
ogrodzeniu ogłoszenia o sprzedaży
Internetu światłowodowego. Ogłoszenia
tej firmy pojawiły się w co najmniej
kilkunastu punktach. ZGK usunęło już

plakaty z płotu, Straż Miejska ustala, kto je
rozwieszał.
I 12 września, Aleje Lipowe, usunięcie
pojazdu przy przychodni. Auto
od dłuższego czasu było nieużywane,
po rozmowie z właścicielem zostało
usunięte.
I Miał 240 porcji narkotyku
Policjanci z Komisariatu Policji
w Świebodzicach zajmujący się
zwalczaniem przestępczości
narkotykowej zatrzymali mężczyznę,
podejrzanego o posiadanie środków
odurzających. Funkcjonariusze
zabezpieczyli amfetaminę,
z której można by uzyskać blisko
240 porcji handlowych narkotyku.
Teraz o dalszym losie mężczyzny
zdecyduje Sąd.
Jak informuje Magdalena Ząbek
rzeczniczka prasowa świdnickiej policji,
funkcjonariusze z Zespołu Kryminalnego
Komisariatu Policji w Świebodzicach
prowadząc czynności dotyczące
zwalczania przestępczości narkotykowej

zatrzymali 21-letniego mieszkańca
Świebodzic podejrzanego o posiadanie
środków odurzających.
W trakcie przeszukania pomieszczeń
należących do mężczyzny funkcjonariusze
ujawnili w mieszkaniu 20 kulek foliowych
z zawartością białego proszku,
który oddano badaniom na testerze
narkotykowym.
Okazało się iż, zabezpieczona substancja
to amfetamina. Mężczyzna posiadał blisko
240 porcji tego narkotyku.
21-latek został zatrzymany, a w trakcie
przesłuchania powiedział policjantom,
iż narkotyk miał na własny użytek.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty
w tej sprawie.
Przypomnijmy, że w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu narkomani,
za posiadanie narkotyków grozi
do 3, a gdy przedmiotem
przestępstwa jest ich znaczna ilość,
nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
Natomiast handel narkotykami
zagrożony jest karą do 8 lat
pozbawienia wolności.

I Uderzył w radiowóz a potem uciekał
10 sierpnia doszło do niecodziennej
sytuacji. Policjanci przejeżdżający
przez Plac Dworcowy zauważyli kierowcę,
który kręcił na środku placu popularne
„bączki”. Na widok policyjnego koguta
polonez ruszył, uderzył z impetem
w radiowóz, i zaczął uciekać.
Policjanci udali się w pościg ulicą
Towarową i zatrzymali uciekiniera
na ul. Granicznej. Kierujący zachowywał
się bardzo agresywnie, wybił szybę
w policyjnym aucie, znieważył policjantów
i usiłował ich pobić.
Agresorowi pobrano krew do badania,
jednak w chwili zatrzymania policjanci
nie wyczuli alkoholu. Niewykluczone więc,
że chłopak był pod wpływem jakichś
środków.
20-latek odpowie za kilak zarzutów:
kierowanie bez uprawnień,
bez posiadania wymaganych
dokumentów, za zniszczenie mienia,
nie zatrzymanie się do kontroli
oraz atak i znieważenie policjantów.
Kierujący był już wielokrotnie notowany
przez policję.

Defalin rośnie w oczach
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 15 IX 2017

9

FOT. UŻYCZONE DEFALIN GROUP

wieści z miasta

50 lat razem

kupił od miasta działkę o powierzchni
3,5 ha.
Powstaną tu w sumie dwie nowoczesne hale o łącznej powierzchni 12
tys. m2.
Do pierwszej hali, o powierzchni 6,3
tys. m2, która ma być gotowa do grudnia tego roku, zostaną przeniesione linie

sobotę 9 września 2017 r. jubileusz Złotych Godów świętowali Państwo Apolonia i Witold Góreccy. Piękny jubiW
leusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego odbył się

w świebodzickim Urzędzie Stanu Cywilnego. Medale nadane
przez Prezydenta RP wręczył Szacownym Jubilatom Krystian
Wołoszyn, Zastępca Burmistrza Świebodzic.
Przyłączamy się do jubileuszowych serdeczności i życzymy
kolejnych, długich lat w zdrowiu i miłości.

Mieszka I skończona
obiegła końca kolejna, ważna inwestycja drogowa
D
w naszym mieście. To kontynu-

acja budowy obwodnicy Osiedla Piastowskiego. Chodzi o odcinek ul. Mieszka I Dąbrówki.
Prace wykonał samorząd.

Prace podzielone były na trzy
etapy:
G I etap - odcinek od skrzyżowania Ks. Bolka do 11 Listopada;
G II etap - od skrzyżowania
11 Listopada do Henryka Po-

do produkcji taśm PP. Hala może pomieścić 6 linii o łącznym potencjale
produkcyjnym ok. 720 ton miesięcznie.
Zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca roku 2021. Wówczas zakład całkowicie przeniesie się
z ulicy Towarowej. Na to szczególnie
czekają mieszkańcy tej ulicy, którzy

odczuwają negatywne skutki działalności zakładu - zbyt duży hałas.
Defalin jest producentem sznurków
rolniczych oraz taśm polipropylenowych. Istnieje na rynku od ponad 100
lat - w roku 1911 powstała Mechaniczna Fabryka Lin i Powrozów, dziś firma
Defalin Group S.A. Kontynuuje zapo-

Jak nie parkować aut

bożnego (do odcinka, który był
już wykonany kilka lat temu);
G III - od ul. Jeleniogórskiej
do Mieszka I.
Łącznie kierowcy zyskali nową nawierzchnię na ponad 700
metrach obwodnicy osiedla.

I

GAZETOWY MISZ MASZ

Mateusz Rusin i „Dziewczyny
ze Lwowa”

R

ozpoczął się rok szkolny a wraz z nim komunikacyjny horror, zwłaszcza pod szkołami. To oczywiste, że wszyscy chcemy
bezpiecznie dowieźć nasze
dzieci na lekcje, ale pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Parkowanie niemalże na przejściu dla pieszych to lekka przesada.
Dziękujemy za nadesłane zdjęcie przez naszą Czytelniczkę.
W tej sprawie uczuliliśmy Straż Miejską, by
w godzinach porannych
zwróciła uwagę na parkowanie aut w pobliżu szkół.
I

czątkowaną w tamtych czasach produkcję wyrobów powroźniczych. Obecnie
jest firmą o silnej i wiodącej pozycji na
rynku krajowym i zagranicznym produktów opakowaniowych dla rolnictwa
oraz przemysłu.

FOT. TOMASZ PORĘBA, ZACZERPNIĘTE Z FB MATEUSZA RUSINA

N

owa hala firmy Defalin Group
rośnie w oczach. Zaledwie
w lipcu postawiono elementy
konstrukcyjne, a już widać
gotowe ściany.
Zakład powstaje w Podstrefie Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park”. Defalin

Prace kosztowały gminę blisko pół miliona złotych i są
dopełnieniem tego, co zostało
wykonane na osiedlowych drogach w ostatnich kilku latach.
Obecnie niemal całą osiedlowa
obwodnica ma nową nawierzchnię.

Miejskie drogi coraz lepsze
I JAROSŁAW DĄBROWSKI
I Radny Rady Miejskiej z tego okręgu
Modernizacja dróg lokalnych, jest
istotnąinwestycją służącą sprawnemu,
bezpiecznemu i bardziej komfortowemu
poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Zrealizowany odcinek tzw. „małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego” oraz ich łączników do ulicy Jeleniogórskiej,
wpisuje się w nurt poprawy dróg miejskich w Świebodzicach.
Dla mnie jako mieszkańca Osiedla Piastowskiego wyżej
wymieniona inwestycji była bardzo ważna, stan drogi wymagał
remontu. Obecnie ruszyła kompleksowa modernizacja ulicy
Królowej Elżbiety zlokalizowanej
przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, jest to największa
inwestycja drogowa miasta, której remont opiewa
na niebagatelną kwotę 4,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi
o poprawę dróg znajdujących się na Osiedlu Piastowskim,
niewątpliwie remontu wymagają tzw. wjazdy do ulicy
Krzywoustego i Chrobrego. Ich remont jest w planach
inwestycyjnych miasta, w pierwszym etapie zaczynając
od wjazdu do ulicy Krzywoustego w 2018 roku, wstępny koszt
remontu wyniesie około 600 tys. zł, modernizacji poddane
zostaną parkingi i nawierzchnie ulic.

Nasz ulubiony aktor - bo po prostu nasz, świebodzicki - znów
zagościł na ekranach telewizorów. Tym razem utalentowanego
świebodziczanina w roli pianisty zobaczymy w drugim sezonie
serialu „Dziewczyny ze Lwowa”. Można go oglądać w każdą
niedzielę o godz. 20:25 na antenie TVP 1.
Na marginesie, wypatrzymy w obsadzie sporą ekipę „Rancza”,
serialu, w którym Mateusz Rusin wykreował postać
sympatycznego wikarego.

Bajkowa tęcza nad Świebodzicami

Taką przepiękną tęczę można było kilka dni temu zaobserwować
nad Świebodzicami. Zdjęcie „podebraliśmy”
z forumswiebodzice.pl, nadesłane przez forumowiczów.
Jak z bajki, prawda?

Upcycling, czyli jakie cuda
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społeczeństwo

powstają w Środowiskowym Domu Samopomocy

Z

ainspirowani popularnym od kilku lat nurtem
upcyclingu, postanowiliśmy własnoręcznie
wykonać meble z palet. Ale
zacznijmy od początku. Czym
właściwie jest ten cały upcycling? Najprościej mówiąc, upcycling to nic innego jak przetwarzanie śmieci, rzeczy nieużytecznych, starych w celach artystycznych, czyli nadanie im
nowego życia i podwyższenie
ich wartości.
Palety to doskonały, tani i ekologiczny materiał do konstruowania mebli o czym przekonali
się sasi uczestnicy. Materiał ten
podarowała i dowiozła nam
Firma Capricorn w Świebodzicach, za co bardzo serdecznie
dziękujemy.
Korzystając z pięknej wakacyjnej pogody zajęcia stolarskie
odbywały się na świeżym powietrzu, dzięki czemu mieliśmy
dużo więcej przestrzeni do tworzenia Naszych mebli. Produkcja
mebli to długotrwały proces zło-

żony z wielu etapów, począwszy
od szlifowania drewna odpowiednimi przyrządami, przycinania palet wyrzynarką do drewna, impregnowania po malowanie i ostateczne złożenie palet
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Postanowiliśmy stworzyć stoły i siedziska i zagospodarować
nimi przestrzeń za Naszym
Ośrodkiem. Choć praca często
nam się dłużyła i nie jednokrotnie wszyscy mieliśmy dosyć
szlifowania, jesteśmy dumni
z efektu końcowego, który można podziwiać na zamieszczonych poniżej fotografiach.
Płynące z serca podziękowania składamy Firmie Capricorn
w Świebodzicach. Baz Państwa
pomocy nie osiągnęlibyśmy tak
satysfakcjonującego Nas efektu.

Izabela Gaweł
Kierownik ŚDS

Podziękowanie

Członkowie Stowarzyszenia
Pomocy Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
Serdecznie Dziękują
Panu dr Edwardowi Szwarcbachowi
za przekazany dar
w postaci ławy biesiadnej.
Najbliższe XVI Urodziny Stowarzyszenia
odbędą się przy tej ławie,
na które już dziś zapraszamy
Pana dr Szwarcbacha
Wiceprezes Stowarzyszenia
Krystyna Skoczylas

Jesień z rowerem
T

o tytuł projektu socjalnego, jaki zrealizowali pracownicy socjalni naszego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Projekt skierowany był do
osób bezrobotnych, w wieku
powyżej 40 lat, objętych wsparciem tutejszego Ośrodka. Celem
była poprawa jakości życia poprzez promowanie aktywnego
spędzania czasu z drugą osobą.
Partnerem w realizacji przedsięwzięcia był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
Nato-miast sponsorem supermarket Intermarche KOMBO
sp. z. o.o. Świebodzice.
Uczestnicy projektu wraz
z pracownikami przejechali trasę
rowerową z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach do

Książańskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzając najciekawsze miejsca i zachwycając się
pomnikami przyrody. Wyprawę
zakończyło ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Autorami projektu są pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach:
Izabela Bobowska, Beata Jankiw, Anna Muzyka oraz Aleksandra Wiśniewska.
- W projekcie wzięło udział
siedem osób, są to osoby narażone na wykluczenie społeczne,
długotrwale bezrobotne. Chciałyśmy pokazać im jak można
ciekawie spędzić wolny czas,
w lesie, wśród przyrody. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni
- mówi jedna z pracownic.

o już ziemniaczana tradycja koniec września lub poT
czątek października to festyn

W programie wydarzenia
będzie jak co roku mnóstwo
atrakcji, przede wszystkim występy dzieci i maluchów z przedszkoli, konkursy, gry i zabawy,
a do tego smakołyki z ziemnia-

Niby takie banalne - wycieczka rowerem do parku - a jakże
potrzebne by uświadomić, że
można w miły i tani sposób ciekawie spędzić wolny czas, z kimś

bliskim. I zobaczyć, że życie jest
fajne, że warto coś dla siebie zrobić.

ków, domowe ciasta, tosty, pieczenie ziemniaków w ognisku
i mnóstwo innych.

Miejmy tylko nadzieję, że
pogoda będzie dla nas łaskawa,
bo niestety wrzesień nie zachwyca temperaturami, a słoneczka
jak na lekarstwo.
W razie niepogody, zimna
i deszczu impreza będzie niestety odwołany.
Organizatorzy: Urząd Miejski
w Świebodzicach, Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Świebodzicach, Parafia pe. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczne
Przedszkole nr 3, Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi,
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, OSiR Świebodzice
Sp. z o.o.

23 września - doroczne Święto Ziemniaka!
z tym sympatycznym - i smacznym - warzywem jako motywem przewodnim.
Święto Ziemniaka w tym roku
miasto organizuje nieco wcześniej, bo już 23 września, ze
względu na obecność zaproszonych gości. To grupa młodzieży
z czeskich Jilemnic, miasta partnerskiego Świebodzic.
Młodzi Czesi przyjadą do nas
na kilka dni, zwiedzą miasto
i okolice a także wezmą udział
w festynie.
Tradycyjnie ziemniaczana zabawa będzie się odbywać w kilku miejscach: na placu apelowym przy Szkole Podstawowej
nr 2, przy Szkole Podstawowej
nr 3 i 4.

Bawimy się w godz. 10:0014:00.

A tak bawiliśmy się w ubiegłym roku

I

I

Narodowe czytanie
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J

eden z najznamienitszych
dramatów w historii polskiej literatury, wielobarwny, niejednoznaczny, skłaniający do dyskusji o Polsce
- „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, było bohaterem tegorocznej edycji Narodowego
Czytania pod patronatem Pary
Prezydenckiej.

„chłop potęgą jest
i basta”

Na „wesele” do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach zaproszonych zostało w
sobotę, 2 września, wielu znakomitych gości. Honorowym gościem tego wydarzenia była - podobnie jak w roku ubiegłym
- Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska. Wśród czytających byli także Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusz Zyska, Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, wi-

kultura

ceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan Klepiec i Zdzisław
Pantal, radni miejscy, dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, nauczyciele, czytelnicy
biblioteki i bibliotekarki.
- Sala biblioteczna została
ustrojona na tę okoliczność
w weselnej estetyce, zgodnie ze
wskazówkami samego mistrza
Wyspiańskiego: były więc i wieniec weselny, i wstążki, i obrazy:
Matki Boskiej Ostrobramskiej
i Częstochowskiej, i chochoł,
i wiele innych elementów wystroju weselnej chaty - podkreśla
Małgorzata Grudzińska, gospodyni spotkania i dyrektor
MBP w Świebodzicach.

„A to Polska
właśnie”

Formuła dramatu, opartego na
dialogach między bohaterami,
umożliwiła gościom wykazanie
się prawdziwym kunsztem aktorskim. A o tym, że teksty Wesela brzmią wciąż aktualnie mogli się przekonać wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy z humorem przyjmowali fragmenty,
czytane z podziałem na role
- i co należy podkreślić, bardzo
trafnie dobrane do czytających:
np. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz (Czepiec) do Posła Zyski
(Dziennikarz): Co tam panie
w polityce?

„...a tu pospolitość
skrzeczy”

Minister Annie Zalewskiej
przypadła rola Radczyni, strofującej rozbrykane na przyjęciu
dziewczęta: Zosię - Agnieszkę

Znów na Ensemble

Radczyni (Anna Zalewska), Zosia (Agnieszka Gielata), Hanka
(Małgorzata Chojda-Ozga)
Gielatę, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury i Hanię - Małgorzatę Chojdę-Ozgę, polonistkę ze Szkoły Podstawowej Nr 2.
Radna Teresa Małecka raz
była Jaśkiem, co to zgubił złoty
róg, raz Gospodynią. A Dariusz
Skalny, radny miejski, który
bardzo rzadko pojawia się na sesjach Rady Miejskiej, pewnie
nie bez kozery dostał rolę Widma...

„Co tam, panie,
w polityce?”

Nawiązując do idei wspólnego czytania Anna Zalewska podkreśliła, jak duży nacisk w nowym roku szkolnym będzie kładziony właśnie na głośne czytanie w szkołach.
- Od 4 września w podstawach programowych klasy I, IV
i VII czytamy głośno w szkole,
nawet na matematyce, jeśli jest
taka potrzeba, by dziecko wyciszyć - podkreślała minister Anna
Zalewska. - To właśnie w szkole
powinno się rozbudzać u uczniów zamiłowanie do czytania

Radna Teresa Małecka (Jasiek) ubolewa, bo właśnie zgubiła
złoty róg...

oraz podejmować działania sprzyjające zwiększeniu ich aktywności czytelniczej.

„Miałeś, chamie,
złoty róg...”

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz gorąco podziękował wszystkim za udział w Narodowym
Czytaniu.
- To wyjątkowa akcja, bo
przecież o tym, co będziemy
czytać, decydujemy my sami,
wszyscy Polacy, głosując na
konkretny utwór - podsumowuje
burmistrz Bogdan Kożucho-

„Jak się żenić,
to się żenić”

wicz. - Dziękuję, że zaszczyciło
nas tak wielu wspaniałych gości
i że mogliśmy wspólnie jeszcze
raz sięgnąć do pięknych, arcypolskich odniesień, zawartych w
dramacie mistrza Wyspiańskiego.

Co tam, panie, w polityce -pytał burmistrz Bogdan Kożuchowicz
(Czepiec) posła Zyskę (Dziennikarz)
Sala biblioteczna została
ustrojona na tę okoliczność
w iście weselnej estetyce, zgodnie ze wskazówkami samego
mistrza Wyspiańskiego, w didaskaliach dramatu. Były więc
i wieniec weselny, i wstążki,
i obrazy: Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej,
i chochoł, i wiele innych elementów wystroju weselnej chaty
- podziękowania dla Pani Alicji
Wiącek za wypożyczenie niektórych elementów dekoracji.
Była również weselna uczta, na

„Każden sobie
rzepkę skrobie”

którą zaproszono gości wydarzenia i miłe rozmowy, między
innymi o tym, jakie dzieło będzie czytane w roku następnym.
Radny Zdzisław Pantal zdecydowanie proponował „Noce
i dnie”, autorstwa patronki naszej biblioteki, Marii Dąbrowskiej. Ta propozycja zyskała
ogólną akceptację.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017
- rozstrzygnięta
radycją stało, się że dzieci
T
i młodzież z naszego miasta
zostają laureatami ogólnopol-

skiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny „NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI” dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalistów.

Mikołaja Majkusiaka.
Koncert finałowy, na którym
zostały przedstawione utwory
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J

uż po raz piąty Seniorzy zaprzyjaźnieni z biblioteką
uczestniczyli w XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Kameralnej Księżnej Daisy,
odbywającym się w dniach 18.
08.2017-27.08.2017 w Zamku
Książ. Festiwal jest miejscem
wspólnych występów uznanych artystów z młodymi studentami szkół artystycznych.
Tym razem braliśmy udział
w dwóch wydarzeniach artystycznych: 22 sierpnia wysłuchaliśmy utworów Ludwiga
van Beethowena, Jozepha Haydna, Dymitra Szostakowicza
oraz premierowego utworu specjalnie napisanego na festiwal
„The Black Loge”, autorstwa

piątek, 15 IX 2017

Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johannesa Brahmsa, Beli
Bartoka i Roberta Schumanna
był dedykowany pamięci dziennikarza, prezentera „Faktów”,
Grzegorza Miecugowa, zmarłego 26 sierpnia br.
Profesjonalizm, kunszt, odpowiedni dobór utworów,
a przede wszystkim wspaniała
atmosfera - to wszystko sprawiło, że to wydarzenie artystyczne
wywarło na nas wyjątkowe
wrażenie i na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Janina Dubrownik
Zdjęcia Elżbieta Chrobak
Janina Dubrownik

Do biura kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” napłynęło kilka tysięcy prac plastycznych
z całej Polski. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się młodzi
przedstawiciele naszych szkół,
oto oni:
1. Maja Banaś - PSP Nr 2,
ul. Mieszka Starego 4;
2. Bartosz Gauze - PSP Nr 2,
ul. Mieszka Starego 4;
3. Agnieszka Głód - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków;
4. Szymon Klepek - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków;
5. Oliwia Ciszak - PSP Nr 3
im. Wł. Broniewskiego;
6. Kamila Dulska - PSP Nr 3
im. Wł. Broniewskiego;

7. Bartosz Skotnicki - Społeczne Gimnazjum Akademickie, ul. Marii SkłodowskiejCurie 9
Koordynatorzy Kampanii
z nagrodzonych placówek:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - Agnieszka Ryszawy, Katarzyna Jarosz;
2. Publiczne Gimnazjum Nr 1
- Marta Borowicz-Stawicka,
Marzanna Wołoch, Grażyna
Koropczuk, Eliza Pękała;
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - Anna Tokarska;

4. Społeczne Gimnazjum
Akademickie - Katarzyna Cabanek.
Nagrodami w tegorocznej
kampanii były książki.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w nowej
już 18 edycji kampanii rozpoczynającej się w marcu 2018 r.
Dziękuję za zaangażowanie
w kampanię
Aldona Górska
Koordynator kampanii ZTU

Podziękowanie za chleb
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Bogu - za łaski, ludziom - za ciężką pracę. 3 września to w naszym mieście doroczne święto dziękczynienia za plony

J

ak co roku społeczność rolnicza Cierni wraz z władzami
województwa, miasta, duchowieństwem i zaproszonymi mieszkańcami świętowała
i dziękowała za zebrane plony.
Uroczystości odbyły się na boisku gminnym. Rozpoczęła je
msza święta dziękczynna, koncelebrowana przez proboszcza parafii w Cierniach, księdza Witolda
Wojewódkę oraz księdza Józefa
Siemasza, dziekana Dekanatu
Świebodzice.
W uroczystej eucharystii udział
wzięli: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński,
Burmistrz Miasta Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz z małżonką, Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan
Klepiec i Zdzisław Pantal, a także radni miejscy - Teresa Małecka, Sławomir Łukawski i Jerzy
Kirklo. Nie zabrakło także dyrektorów miejskich jednostek: Agnieszki Gielaty z Miejskiego
Domu Kultury oraz Janusza Zielińskiego z OSiR Świebodzice
Sp. z o.o., dyrektorów szkół,
instytucji miejskich, itp.
Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek: Paulina Stolarczyk i Przemysław Siamburski.

Homilię wygłosił zaproszony
na uroczystość ksiądz Tomasz,
odnosząc się do znaczenia i wartości chleba - w wymiarze dosłownym, jak i symbolicznym.

- Spotykamy się tu, by podziękować - za obfite plony i urodzaj,
ale także dziękujemy ludziom
dobrej woli, którzy poprzez trudną
i żmudną pracę, zebrali plony,
abyśmy mogli mieć chleb. Rolnicy to wielka rodzina, to ludzie,
którzy potrafią sobie jeszcze
pomagać, którzy pielęgnują wartości, kulturę wiejską, która wciąż
trwa. A jej przykładem są chociażby dożynki - mówił.

PARADA TRAKTORÓW
W RYNKU, SOBOTA 2 WRZEŚNIA

Wicewojewoda podkreślał, że
powrócił do miejsca, które kojarzy mu się z najlepszymi czasami
- dzieciństwem.
- Gaude Mater Polonia, raduj
się Matko Polsko, że Polska właśnie na tradycjach rolniczych jest
zbudowana.
Mamy piękną tradycję chleba,
na którym nasi dziadkowie, zanim
go pokroili, robili znak krzyża.
Gdy dzielimy chleb, to on zawsze
łączy - przy jednym stole.
Wielki szacunek i wielkie podziękowania dla wszystkich rolników. Jest mi bardzo miło, że mogę
tu być z Wami - podkreślał wicewojewoda.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz tradycyjnie przedstawił swoiste sprawozdanie z tego, co
w ostatnich miesiącach ważnego
wydarzyło się w mieście. Wystąpienie burmistrza przedstawiamy
w ramce obok.

Dożynki były okazją do radosnego świętowania i wspólnej
zabawy. Wystąpiły lokalne zespoły folklorystyczne, gospodynie
z Cierni serwowały domowe
wypieki, smalec z ogórkiem. Wieczorem odbyły się koncerty
a zwieńczeniem dożynkowej
zabawy był pokaz sztucznych ogni.

Jak zawsze rolnicy zadbali
o dożynkowe dekoracje - największe wrażenie robił imponujący
wieniec, wniesiony na ołtarz polowy. Przez cały wrzesień można
podziwiać piękny wystrój kościoła parafialnego w Cierniach.
A w sobotę poprzedzającą dożynki w Rynku odbyła się defilada
ciągników, zapraszających mieszkańców do wspólnego świętowania.
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Wystąpienie burmistrza Bogdana Kożuchowicza podczas tegorocznych dożynek

Drodzy Rolnicy, Gospodarze, Goście
- Tradycyjnie dzień dziękczynienia za
plony to także dzień podziękowania
Bogu i ludziom za otrzymane obfitości.
Ale to także dzień, w którym ja składam
sprawozdanie z wydarzeń i działań podjętych w ostatnich miesiącach.
Miniony rok w życiu Miasta to jakby
dwie prędkości: z jednej strony szok,
ból, po ogromnej tragedii, jaką była
katastrofa budowlana, w której zginęło 6
osób, w tym dwoje dzieci.
Z drugiej strony wyjątkowo wytężony
czas pracy i niespotykana skala inwestycji w historii Świebodzic.
Mamy więc tragizm, śmierć, nieszczęście. A drugi wymiar to ogromna
pomoc, począwszy od władz

państwa, pani premier, wojewody dolnośląskiego, instytucji, ale także wielka
życzliwość i wsparcie od mieszkańców
Świebodzic i ludzi dobrej woli z całej
Polski. To solidaryzowanie się, wsparcie, ta ogromna empatia z cudem ocalałymi osobami, do tej pory napawa
ogromnym wzruszeniem.
A przecież jeden z najpiękniejszych
przykładów jest tu, na Cierniach - to
Wasi sąsiedzi, znajomi, którzy natychmiast przyjęli do swojej rodziny dwóch
chłopców, osieroconych w katastrofie.
Nasuwa się tu jedno słowo - dziękuję
- i wiara, że nadal będziemy otaczać
pomocą ofiary tej strasznej tragedii.
Mijający rok to rok wytężonej,
ogromnej pracy mającej na celu pozyskanie finansowania licznych, zaplanowanych inwestycji. To już 12 mln złotych pozyskanych funduszy z zewnątrz,
a do tego ogromny wkład własny gminy,
który należało zabezpieczyć.

Aby te środki otrzymać, trzeba było
przygotować i złożyć odpowiednie
wnioski w konkursach. Nikt nam tych
pieniędzy nie dał, one zostały wypracowane, właśnie poprzez dobrze przygotowane wnioski i zaplanowane inwestycje.
Pozwólcie, że wymienię te najważniejsze - to chociażby termomodernizacje szkół, Urzędu Miejskiego, tzw. niska
emisja, czyli budowa Centrum Przesiadkowego na Placu Dworcowym, ścieżki
rowerowe, nowy, czwarty autobus, który
pozwoli uruchomić nową linię, bo Świebodzice się rozbudowują.
To ogromne nakłady na rewitalizację
ul. Słowackiego, Siennej, Piaskowej
i wiele innych, które zmienią wkrótce
swoje oblicze - także na ul. Krasickiego,
Muszę też wspomnieć o wielkiej
inwestycji, rewitalizacji terenów zielonych, jednym z siedmiu projektów
w kraju, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To wreszcie wypełnienie naszej strefy
inwestorami - i to co powtarzam zawsze
- to z Waszej ojcowizny, z Waszej ziemi;
to Wy podzieliliście się miastem swoją
ziemią, by tam inwestorzy mogli wybudować swoje zakłady, a mieszkańcy
Miasta znaleźć pracę. Z całego serca za
to dziękuję.
To również budownictwo wielo- i jednorodzinne. Tu, na Cierniach, widać to
najlepiej, jak wspaniale rosną domy, jak
grzyby po deszczu. To znaczy, że można
żyć w gminie w takiej oto symbiozie:
i rolnicy ze swoim trudem i znojem,
i przemysł, i spokojne miejsce na ziemi
- w którym chcemy wybudować swój
dom.
W tym wszystkim jawi się więc jedno
słowo - podziękowanie.
Bogu, za błogosławieństwa; wszystkim ludziom pracy, w tym dniu oczywiście szczególnie gospodarzom, którzy
dają nam to, co najważniejsze - chleb.

Od niego wszystko się zaczyna.
Dziękuję za eucharystię, za wspaniałe
kazanie, za niepowtarzalną atmosferę
i klimat tu, na Cierniach, a to się przekłada na całe miasto i naszą cudowną,
wspaniałą, małą Ojczyznę.

Mszę koncelebrowali: ksiądz dziekan Józef Siemasz i proboszcz
z Cierni ksiądz Witold Wojewódka
Piękny był tegoroczny wieniec dożynkowy

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz przedstawił najważniejsze
działania i inwestycje, podejmowane w ostatnim czasie

Wicewojewoda Zieliński dziękował za zaproszenie
na świebodzickie dożynki
Pyszności od gospodyń z Cierni

Występy zespołu Metamorfozy
Mimo zimna mieszkańcy pokrzepiali się
jadłem i napojami, a najmłodsi szaleli
na zjeżdżalniach

Rowerowy zawrót głowy

Ś
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wiebodzice stają się pradziwą potegą w kolarstwie. W sierpniu organizowaliśmy Memoriał
Pawła Sosika, a we wrześniu
kolejna dawka sportowych emocji na dwóch kółkach - bardzo
udany Wyścig Kolarski MTB
Aglomersacji Wałbrzyskiej. I to
nie koniec roweroweg szaleństwa - bo 18 września zapraszamy na doroczny Happening Rowerowy!
Rekordowa liczba uczestników, wspaniała publiczność,
sportowe emocje i przede wszystkim wielka frajda dla uczestników - to podsumowanie pierwszego Wyścigu Kolarskiego
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej, który w sobotę 9 września
został rozegrany w Świebodzicach.
Rowerowa impreza odbyła się
na stadionie miejskim przy ul.
Rekreacyjnej, a zmagania młodych kolarzy rozgrywane były
na terenie zarówno stadionu, jak
i basenu letniego, a nawet skateparku.
W wyścigu, we wszystkich
kategoriach wiekowych, łącznie
z wyścigiem uczniów miejskich
szkół podstawowych, wystartowało ponad 200 zawodników, to
prawdziwy rekord. Nie brakowało wśród zawodników dużej
grupy dziewcząt, co tylko świadczy, że kolarstwo górskie to także kobiecy sport.
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sport - kolarstwo

Zawodom towarzyszyła wspaniałą atmosfera, doping i piękna
pogoda. Organizator i pomysłodawca wydarzenia, Piotr Mróz
ze Szkółki Kolarskiej „Trójka”
jest zadowolony z przyjęcia nowej imprezy sportowej.
- Cieszę się, że zgłosiło się tak
wielu zawodników, mieliśmy
świetny doping ze strony publiczności, dziękuję serdecznie,
i mam nadzieję, że to wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych w Świebodzicach - mówi Piotr Mróz.
Dekoracja uczestników dobyła się późnym popołudniem,
medale i dyplomy młodym zawodnikom wręczył Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian
Wołoszyn.
Imprezę objął patronatem Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Organizatorami byli: Stowarzyszenie
Rowerowe Świebodzice, Szkółka Kolarska Trójka, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Stowarzyszenie Bona Fide.
Gratulujemy Panu Piotrowi
świetnej imprezy, bardzo dobrej
organizacji a przede wszystkim
wspaniałej umiejętności zaszczepiania młodym ludziom
pasji do jazdy na rowerze! Gratulacje zresztą posypały się także
i od radnych, m. in. Jarosława
Dąbrowskiego czy Sławomira
Łukawskiego: wspaniałe zawody - Gratulacje dla organizato-

Zapraszamy na Happening Rowerowy
18 września w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
zapraszamy serdecznie przede wszystkim dzieciaki na doroczny
Happening Rowerowy.
Jest to impreza organizowana cyklicznie w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tego dnia jeździmy
wyłącznie komunikacją miejską (18 września przejazdy są
bezpłatne!) albo rowerami.
I zapraszamy do Rynku, bo od godz. 10:00 będzie się tu naprawdę
sporo działo.
Będzie oczywiście obowiązkowa parada rowerzystów wokół
ratusza, Akademia Rowerowa dla dzieci, miasteczko ruchu
drogowego, znakowanie rowerów, spotkanie z Policją i Strażą
Miejską i wiele innych. Atrakcją będzie show na monocyklu
w wykonaniu Aleksandra Paruckiego, Mistrza Polski, uczestnika
Mistrzostw Europy oraz Jonasza Pakulskiego, uczestnika
programu Mam talent. To trzeba koniecznie zobaczyć!

rów - napisali radni na profilu
FB Piotra Mroza.
W tym samym czasie na
obiektach OSiR Świebodzice
odbywał się także Dzień Sportu,
w ramach którego przygotowano rodzinne konkurencje sportowe, m. in. bieg w workach, rzuty
do kosza itp. Impreza to świetnie
uzupełniła główne wydarzenie.

FOT. UŻYCZONE DARIUSZ KRZYWAŃSKI
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przychodzi dwa razy

B

ardzo udany i sympatyczny piknik rodzinny
przygotowała parafia
pw. Św. Mikołaja
w Świebodzicach. W sobotę,
9 września, bawiliśmy się w Parku Miejskim, oglądając występy
dzieci, zespołów ludowych, posilając się domowymi specjałami i słodkościami.
I Letni Festyn u Mikołaja parafia przygotowała we współpracy z Urzędem Miejskim w Świebodzicach. Dopisała piękna pogoda, dlatego z wielką przyjemnością można było spędzić to
sobotnie, ciepłe popołudnie na
świeżym powietrzu, wśród parkowej zieleni.
Uczestników pikniku przywitał proboszcz parafii, ksiądz
dziekan Józef Siemasz razem
z Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Janem Klepcem i radną Teresą Małecką. Życząc
wszystkim dobrej zabawy gospodarze zaprosili do udziału
w licznych atrakcjach: przede
wszystkim loterii fantowej,
w której główną nagrodą był
ufundowany przez Burmistrza
Bogdana Kożuchowicza rower.

Były także inne, atrakcyjne fanty, m. in. kuchenka mikrofalowa,
ufundowana przez księdza proboszcza Siemasza, zegar od małżonki burmistrza Pani Teresy
Kożuchowicz czy kurs prawa
jazdy ufundowany przez pana
Daniela Mielnika, właściciela
szkoły jazdy.
Były też występy artystyczne,
na scenie parkowego amfiteatru
zaprezentowali się m. in. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Świebodzicach, podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla
dzieci, zespół Akord, zespół
Czerwone Róże czy Wesołe
Nutki z Mąkolna.
Na stoiskach gastronomicznych z symboliczne kwoty można było kupić domowe ciasto,
chleb ze smalcem, pierogi, anielskie gofry i wiele innych specjałów.
O godz. 18:00 odbyło się losowanie nagrody głównej z udziałem Zastępcy Burmistrza Miasta
Krystiana Wołoszyna - rower
od burmistrza trafił w ręce Pani
Małgorzaty Nosal, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.
Gratulujemy!

Podziękowania
Organizatorzy składają serdeczne słowa wdzięczności wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania festynu. Dziękujemy
sponsorom:
Firmie - Intermarche w Świebodzicach.
Firmie PROMOT w Świebodzicach
Firmie Krogal w Głuchołazach
Kopalni Złota w Złotym Stoku
Panu Danielowi Mielnik - z Wyższej Szkoły Jazdy.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach
- Pani Elżbiecie Krzan
Hurtowni Słodyczy we Wrocławiu.
Oraz sponsorom, którzy pragnęli pozostać anonimowi
Dziękujemy również: Burmistrzowi Miasta Bogdanowi
Kożuchowiczowi, Zastępcy Burmistrza Krystianowi
Wołoszynowi, Paniom Agnieszce Gielacie oraz Ilonie
Szczygielskiej, Panu Dariuszowi Błaszczyk, Paniom
sprzedającym losy i artykuły spożywcze, młodzieży naszej,
sztabowi organizacyjnemu na czele z ks. Piotrem Ochońskim
wraz z Paniami Dorotą Bugajny i Teresą Małecką,
a także wszystkim przynoszącym upieczone ciasta oraz fanty.
Wszystkim za wszystko BÓG ZAPŁAĆ!!!

Ministranci z planami na przyszłość
WIEŚCI Z PARAFII

początkiem nowego roku duszpasterskiego
i formacyjnego w pierwszy czwartek miesiąca
Z
7 września swoje spotkanie wraz księdzem opieku-

nem miała Służba Liturgiczna w parafii pw. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego na Osiedlu Piastowskim.
Po uroczystej Eucharystii w kościele, na spotkaniu w domu parafialnym opiekun ministrantów
i lektorów ks. Mirosław Benedyk podsumował
okres wakacji. Najgorliwsi ministranci zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Oprócz pamiątkowych
pucharów i dyplomów pierwsza trójka udała się na
zagraniczną wycieczkę w czeskie Karkonosze.
Pierwsze miejsce i tytuł ministranta wakacji zdobył
po raz pierwszy Michał Szynalski. W dalszej części zbiórki każdyz obecnych członków Służby
Liturgicznej ponowił swoją decyzję o trwaniu we
wspólnocie parafialnej jako ministrant lub lektor
Tego dnia gościem specjalnym na naszym spotkaniu był ks. praktykant akolita Radosław Mielczarek, który poprowadził zabawy integracyjne
dla ministrantów.
Co do planów na przyszłość są już nakreślone.
Także i w tym roku chcemy się spotykać w naszym
świebodzickim dekanacie z ministrantami przy
ołtarzu, na boisku, czy ognisku. Nie obce są nam
też inicjatywy diecezjalne, w których uczestniczy-

my systematycznie, a których w tym roku nie opuścimy, a są to: szkoła ceremoniarza, kurs lektorski,
pielgrzymka diecezjalna ministrantów w ramach
przygotowania do uroczystości Chrystusa Króla
oraz sportowe spotkania, takie jak zimowe zawody
narciarskie, turniej tenisa stołowego czy piłki nożnej, a także zawody pływackie. Mamy także plany,
o których po cichu marzymy, aby w maju 2018
reprezentować naszą diecezję na Mistrzostwach
Polski Ministrantów w Piłce Nożnej, ale czas
pokaże czy uda nam się je spełnić.
Źródło: www.parafia-albert.eu.

Nabożeństwa

G Parafia pw. Św Piotra i Pawła

W niedziele
Msze św.: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, (13:15 w Cieszowie), 18:00
W dni powszednie
18:00 (w okresie zimowym 17.00), a w każdy pierwszy piątek
miesiąca wraz z nabożeństwem
o godz. 9:00 i 18:00 (w zimie 17.00) MSZE ŚWIĘTE PO
NABOŻEŃSTWACH
1) Nabożeństwo do MBNP: w ŚRODĘ o godz. 9:00 i 18:00
(w zimie 17.00)
2) Nabożeństwo 1 SOBÓT MIESIĄCA: w 1 SOBOTĘ MIESIĄCA o
godz. 8.30
3) Nabożeństwo RÓŻAŃCOWE: przez PAŹDZIERNIK o godz.
17.00
4) Nabożeństwo FATIMSKIE: od MAJA do PAŹDZIERNIKA, 13
dnia miesiąca o godz. 18.00
5) Nabożeństwa WYPOMINKOWE: przez LISTOPAD
o godz. 17.00
6) Nabożeństwa RORATNE: przez ADWENT o godz. 17.00, oprócz
niedzieli
7) Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ: przez WIELKI POST
w piątki o godz. 9.00 i 17.00
8) Nabożeństwo GORZKICH ŻALI: w Niedziele WIELKIEGO
POSTU o godz. 17.00
9) Nabożeństwo MAJOWE: przez MAJ o godz. 17.30
10) Nabożeństwo CZERWCOWE: przez CZERWIEC o godz. 18.00
Spowiedź:
CODZIENNIE przed każdą mszą świętą, oraz w PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA od 17.00 (w zimie od 16.00)

G Parafia pw. Św. Brata Alberta Chmielowskieg

Niedziele: godz. 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: godz. 8.00, 18.00

G Parafia pw. Św. Mikołaja

Niedziele i Święta
7.00 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7:30 - Msza Św. - ogólna
9:00 - Msza Św.
10:15 - Msza Św. - dla dzieci
11:30 - dla młodzieży
13:00 - Msza Św. - suma
18:00 - Msza Św. - ogólna
Dni powszednie
7:00, 9:00, 18:00 - Msza Św.
W Święta zniesione przez prawo cywilne
7:00, 9:00, 18:00 - Msza Św.
Nabożeństwa majowe i październikowe 17.30

G Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Cierniach
Msze Święte
W niedzielę o godzinie 9.00 i 10.30
W dni powszednie o godzinie 17.30

G Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu
Dni powszednie: godz. 18:00
Niedziela: godz. 8:00, 10:00, 12:00, 19:30

Być jak... ktoś inny
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Break Flow 2017

Nasza rozmowa

O

d blisko 2 lat występuje na deskach Teatru
Dramatycznego im.
Szaniawskiego w Wałbrzychu. Ale aktorem nie jest.
Na co dzień prowadzi własną
firmę, i jak sam mówi, przez całe
życie był raczej nieśmiały.
Krzysztof Baranowski, świebodziczanin, biznesmen, aktoramator opowiada o największej
przygodzie swojego życia.
GŚ: - Jak się zaczęła twoja
przygoda z teatrem?

na prawdziwą scenę. Ale to chyba zadziałało na zasadzie przełamania się, pokonania własnych
słabości. Teraz z tremą nie mam
najmniejszego problemu. Owszem, ona jest, ale taka mobilizująca, tuż przed spektaklem.
GŚ: - W ilu sztukach
dotychczas zagrałeś?
- W trzech, z czego jedna to
było słuchowisko. Dla Grupy
Roboczej zagrałem w: „Książka
wszystkich rzeczy” w reżyserii
Michała Koseli i Piotra Mo-

Krzysztof Baranowski: - To
było jakieś trzy lata temu, spotkałem koleżankę ze szkoły,
nawiasem mówiąc wałbrzyską
artystkę Sandrynkę, która zaprosiła mnie na sztukę do teatru.
Zacząłem chodzić na spektakle
regularnie i zrodził się pomysł,
że może by spróbować swoich
sił jako aktor, bo działa przy
teatrze Grupa Robocza, w której
amatorzy mogą się sprawdzić.
Pojechałem raz, drugi - i tak
mnie to wciągnęło, że zostałem.
Jednocześnie zostałem zaproszony do jeszcze jednej grupy,
pod nazwą Niedorośli.
GŚ: - Miałeś kiedykolwiek do
czynienia z aktorstwem?
- Nigdy w życiu. Nawet
w szkole, jak trzeba było coś
recytować, nogi się pode mną
uginały ze strachu. Do głowy by
mi kiedyś nie przyszło, że wyjdę

krzyckiego oraz „Love&Information” w reżyserii tych panów.
Dla grupy Niedorośli dałem głos
do słuchowiska „Noc z K” w reżyserii Łukasza Zaleskiego.
Zagrałem Romana Polańskiego.
Spektakle
przygotowujemy
w ramach Grupy Roboczej, - do
której należy również inny świebodziczanin Artur Wiśniowski.
Jesteśmy grupką pasjonatówamatorów, nikt z nas nie ma
wykształcenia aktorskiego. Po
prostu złapaliśmy bakcyla sceny
i wspólne tworzenie, praca nad
tekstem, daje nam ogromną frajdę. Poza tym - pracujemy pod
okiem profesjonalistów, a więc
uczymy się technik aktorskich,
pracy z tekstem, swoim ciałem.
To coś wyjątkowego.

D

a XIII wiekiem przez stu autorów. O tym klasycznym dziele
japońskie dzieci uczą się w szkołach. W Polsce praktycznie nikt
o nim nie słyszał. Podobnie jak
i o samej Karucie.
Bartosz Hołoszkiewicz poznał tę historię w Shigureden,
czyli muzeum Karuty w Kyoto.
Opowiedział mu ją dyrektor tej
instytucji, prof. Yoshikai Naoto,
jeden z najważniejszych badaczy tematu i kolekcjonerów kart.
To spotkanie zaowocowało cy-

- O tak, zdecydowanie. Dla
mnie naprawdę totalna, bo na
scenie przeważnie gram jakieś
okropne, czarne charaktery, zupełne przeciwieństwo mnie,
każdy kto mnie choć trochę zna,
to przyzna (śmiech). Byłem pijakiem, chorym psychicznie, ojcem znęcającym się nad rodziną.
Taki przegląd totalnych bydlaków (śmiech). Ale fascynująca
jest praca nad stworzeniem
takich postaci, próba wniknięcia
w psychikę tych osób. Trudno to
opisać.
GŚ: - Jesteś osobą, która
który interesuje się sztuką
w szerokim pojęciu, na twoim
profilu FB próżno szukać
klasycznego „selfika” czy
rodzinnych zdjęć z wakacji.
Za to znajdziemy obrazy
Beksińskiego, Olbińskiego,
światowej sławy surrealistów;
sporo alternatywnej muzyki.
Widywałam Cię także na
spektaklach teatralnych dla
najmłodszych, które przez
całe lato organizowane były
w mieście przez samorząd.
To jest właśnie Twój świat?

września w Miejskim
Domu Kultury w Świe30
bodzicach rozpocznie się szó-

- Jestem z wykształcenia
socjologiem, interesują mnie
przede wszystkim ludzie i ich
reakcje, ale także to, co tworzą.
Jest tyle wspaniałych dzieł,
utworów, które warto poznać,
zobaczyć. A na teatrzykach fakt,
bywałem (uśmiech). Reakcje
dzieciaków były fantastyczne.
Cieszę się, że miasto w taki właśnie sposób umożliwia najmłodszym kontakt z żywy teatrem.
GŚ: - Gdzie i kiedy można Cię
teraz zobaczyć?
- Zapraszam oczywiście do
Teatru Dramatycznego. W dniach
24-25 października w ramach
inauguracji sezonu będzie wystawiana nasza ostatnia sztuka
„Love&Information”.
GŚ: - A czy jest szansa
zobaczyć aktualnie grany
przez Waszą Grupę Roboczą
spektakl w Świebodzicach?
- Myślę, że jest to ciekawy
pomysł do rozważenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Magiczne kyogi karuta
o końca miesiąca w Miejskim Domu Kultury można oglądać niezwykle fotografie Bartosza Hołoszkiewicza. Fotografik udokumentował
japońską grę w karty - karuta.
Wernisaż wystawy odbył się
w piątek, 8 września.
Czym jest tytułowa Karuta?
To sport, który bazuje na grze
karcianej sprzed czterystu lat,
powstałej w oparciu o „Ogura
Hyakunin Isshu”, czyli zbiór stu
wierszy napisanych między VIII

GŚ: - To pewnie także totalna
odskocznia od rzeczywistości?

klem fotograficznym przybliżającym zarówno ten pasjonujący
sport, jak i środowisko graczy
- oraz osobliwy wycinek japońskiej kultury.
Fotografie Hołoszkiewicza
w zasadniczej mierze są poświęcone najważniejszemu wydarzeniu dla miłośników Karuty.
Co rok na początku stycznia
w górskiej świątyni Omi Jingu
nieopodal Kyoto odbywają się
dwa najważniejsze mecze sezonu. Dwoje graczy - kobieta

sta edycja ogólnopolskich
zawodów tańca breakdance
- BREAK FLOW. Do uczestnictwa w zawodach, na zasadach bitw tancerzy, 1 kontra
1 wezmą udział zawodnicy
z różnych zakątków kraju, jak
i z za granicy.
Skład sędziowski to najbardziej zasłużeni oraz doświadczeni tancerze w Polsce,
a w tym roku wyłaniać zwycięzców będą m.in. Emilka (Wro-

cław), Zawisza (Bielsko Biała)
oraz Kuzya (Ukraina-Wrocław).
To niecodzienne wydarzenie
wpisało się już w coroczny kalendarz imprez w naszym mieście, ponieważ oprócz startujących zawodników ich zmagania licznie dopinguje publiczność, żywiołowo reagująca na poczynania tancerzy.
Start zawodów przewidziany jest na godz. 15.00, natomiast rozgrzewki i zapisy zawodników ruszają od godz.
13.00.

i mężczyzna - wyłonionych
w ogólnokrajowych eliminacjach rzuca wyzwanie zwycięzcom z poprzedniego roku i podejmuje walkę o tytuł Meijina
i Królowej. Wygrywa zawodnik,
który szybciej pozbędzie się kart
ze swojej strony. Każdy z grających musi znać na pamięć
wszystkie sto wierszy.
Słowo karuta oznacza kartę
i pochodzi z języka portugalskiego. Początkowo Kyogi Karuta
traktowana była jako gra hazar-

REKLAMUJ SIĘ
w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ: 660 157 518

dowa, jednak ranga tej sięgającej
XVI stulecia rywalizacji sportowej na przestrzeni wieków diametralnie się zmieniła, stając się
dyscypliną szeroko komentowaną w mediach. Hołoszkiewcz nie
koncentruje się jednak tylko na
medialnej oprawie, jaka towarzyszy temu analogowemu karcianemu sportowi, ale z uwagą
przygląda się samym zawodnikom - ich skupieniu, wysiłkowi,
różnym typom wrażliwości oraz

umiejętnościom, które musieli
posiąść, chcąc osiągnąć mistrzostwo.
„Kyogi Karuta” to nie tylko
pełen kontrastów fotoreportaż,
ale i głębsze wniknięcie w niezwykłą kulturową obcość, jaką
przynosi ten fotogeniczny, a jednocześnie szerzej nieznany u nas
sport. Którego związki z poezją
są organiczne. I niejednoznaczne.
I

WYSTAWĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO
NA I PIĘTRZE, W SALI BOCZNEJ.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE.

Dawne rozmaitości
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych

Z

apraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury
kolejnego odcinka lubianego przez Państwa cyklu wycinków prasowych, poświęconych naszemu miastu. Pochodzą one
z lokalnej prasy II połowy XX wieku, a wycinał je
i pieczołowicie katalogował pan Cyryl Ratajski,
świebodzicki pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Wkraczamy w rok 1965. Doniesienia z tego
okresu to oczywiście, przede wszystkim, sukcesy
zakładów pracy, ale czytamy także o rozwoju szpitala „Mikulicz”, czy o ważnej funkcji, jaką w ówczesnym czasie zaczyna pełnić Klub „Włókniarz”.

Toczy się tu intensywne życie kulturalne,
działa chór, zespół taneczny; organizowane
są odczyty, projekcie filmów, a nawet...
kursy języków obcych. Do klubu przychodzą nie tylko pracownicy zakładów, ale
wszyscy zainteresowani mieszkańcy, jest to
więc prawdziwy ośrodek kultury i edukacji - a pamiętajmy, że to dopiero 20 lat po
wojnie!
Pozdrawiamy serdecznie naszych Drogich Czytelników i zapraszamy do lektury.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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Zacięta rywalizacja
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sport

Łucznicy na start
sobotę 2 września odbył
się Turniej Łuczniczy
W
w Jeleniej Górze dla dzieci

i młodzieży, organizowany między innymi przez miejscowy
klub MKS BOBRY. W zawodach wzięło udział 8 klubów
z Dolnego Śląska, jednym
z nich był nasz Uczniowski
Klub Sportowy AME-OLIze
Świebodzic, prowadzony przez
trenera łucznictwa Pawła Kuklińskiego. Dzieci pod opieką
trenera Mateusza Glińskiego
pojechały na zawodowy w składzie: Wiktor Węglarz, Jakub
Włodarski, Mateusz Łach,
Alicja Ranowicz, Lebioda
Zuzanna i Małgorzata Leśniowska.

lik i Jolanta Gołębieska.
Zawody zakończyły się w niedziele, a najlepsze, 4. miejsce
zdobył Gabriel Kozłowski, który
posiada wiele sukcesów sportowych. 8 miejsce Jolanta Gołę-

bieska a na 10 -Natalia Dżalik.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Oliwia Anniuk
UKS Ameoli

Z boisk Victorii

Seniorzy
ze zmiennym
szczęściem

W sobotę 02.09.2017 r. rozegrano mecz ligi okręgowej
Seniorów z Victorią Tuszyn,
prowadzoną przez wielokrotnego reprezentanta Polski uczestnika mistrzostw świata Pawła
Sibika.
Mecz rozpoczął się o silnego
naporu gości. W drugim kwadransie spotkania sędzia pokazał aż cztery żółte kartki w tym
trzy dla naszego zespołu (b.
Przerywacz K. Powrózek Ł.
Galasiński) i jedną dla gości.
W 27 minucie po składnej akcji
i błędzie bramkarza Victorii
Tuszyn Łukasz Galasiński
strzelił jak się pózniej okazało
jedyną bramkę która dała nam
tak ważne zwycięstwo. Kolejne
jak i większość meczu toczyły
się pod dyktando gości nasza
drużyna odgryzała się groźnymi kontrami. W tym meczu
naszemu zespołowi dopisywało
szczęście a goście wykazali się
dużą nieskutecznością. Nie
zmienia to faktu że cała drużyna zostawiła na boisku dużo
zdrowia serca i pokazała charakter. Okupiliśmy to dwoma
poważnymi kontuzjami Daniel
Borowiec naciągnął mięsień
dwugłowy a Kacper Powrózek stłukł dosyć poważnie bark
i ramię.
Życzymy Danielowi i Kacprowi szybkiego powrotu do
pełnej sprawności.
Kolejne spotkanie odbyło się
w środę, 6 września. W ramach
Pucharu Polski nasi seniorzy
zagrali na wyjeździe z Gór-

nikiem Nowe Miasto Wałbrzych.
W regulaminowym czasie
gry mecz zakończył się wynikiem 0:0. W rzutach karnych
gospodarze okazali się skuteczniejsi wygrywając 8:7.

Brawo,
trampkarze

W sobotę 02.09.2017 na stadionie Victorii rozpoczęły się
mecze Młodzika i Trampkarza.
Dla obu naszych drużyn były to
inauguracyjne mecze sezonu
2017/2018. W meczu Trampkarza goście Zjednoczeni Ścinawka Średnia dosyć szybo
wyszli na prowadzenie, bo już
w 3. minucie zdobyli bramkę
i do 11-tej minuty nawet zarysowała się ich lekka przewaga,
ale to, co zaczęło się dziać od
jedenastej minuty przeszło
najśmielsze oczekiwania grających jak i oglądających ten
pojedynek. Właśnie w tej minucie pada bramka którą strzela
Adam Lubczyński 1:1, 13'
Adam Lubczyński 2:1, 14'
Hubert Wojtyczka 3:1, 28'
Adam Lubczyński 4:1, 33'
Jakub Wiśniowski 5:1, 36'
Jakub Wiśniowski 6:1, 38'
Jakub Wiśniowski 7:1, 40'
Daniel Pichurski 8;1, 41'
Adam Lubczyński 9:1, 44'
Daniel Pichurski 10:2, 52'
Kasjan Onyszkiewicz 11;3 ,
67 Hubert Wojtyczka 12:3 ,69'
Jakub Nawojski.
13:3 dla naszej drużyny!
- takim oto imponującym wynikiem skończyło się spotkanie.
Duże brawa dla naszego zespo-

posiada licencję I klasy. Rola
sędziego sportowego nie należy do najłatwiejszych, ale Pan
Edward znakomicie sprawdza
się w tej roli. Miłośnicy łucznictwa podziwiali dzieci do
końca zawodów, które dzielnie
walczyły o miejsce na podium.
Pomimo dużej konkurencji
w kategorii ORLIK chłopcy
brąz zdobył Wiktor Węglarz.
6 miejsce - Mateusz Łach
i 7 miejsce - Jakub Włodarski,
a w kategorii ORLIK dziewczęta 1 miejsce na podium zdobyła Ranowicz Alicja. Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy.
Oliwia Anniuk
UKS Ameoli

łu i trenera Przemysława Satyły, i trzymać tak dalej!
Warto też dodać, że nasi zawodnicy w rundzie wiosennej
występowali jeszcze w lidze
młodzika.
W meczu Młodzików podopiecznych Marcina Traczykowskiego sytuacja wyglądała
inaczej, nasz zespół przegrał
z Basztą Wałbrzych 3:16. Trzy
bramki dla naszego zespołu
strzelił Piotr Stawicki, gratulacje.

Treningi piłkarek
ręcznych

Poniżej przedstawiamy plan
treningów sekcji piłki ręcznej,
który obowiązuje od 4 września:
PONIEDZIAŁEK
17:30-19:00 Juniorki
Młodsze
WTOREK
16:30-17:30 Dziewczynki/
Grupa naborowa (dziewczynki/chłopcy) 2005 i młodsi
17:30-19:00 Młodziczki
ŚRODA
17:30-19:00 Juniorki
Młodsze
CZWARTEK
17:00-18:30 Dziewczynki/
Grupa naborowa (dziewczynki/chłopcy) 2005 i młodsi
18:30-20:00 Młodziczki
PIĄTEK
16:30-18:00 Młodziczki
18:00-19:30 Juniorki
Młodsze.

Zobaczyli, jak grają zawodowcy

FOT. UŻYCZONE

W

weekend 26-27 sierpnia w Jędrzejowie trójka zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego
AMEOLI wzięła udział w 3 Rudzie Pucharu Polski. W zawodach wzięło udział ponad 70
osób.Walka było bardzo zacięta.
Wyjątkowej rywalizacji towarzyszyli zawsze wierni kibicie,
którzy wspierali swoich faworytów. Głównym sędzią był Pan
Andrzej Jagła, który czuwał
nad prawidłowym przebiegiem
turnieju. Zawody odbyły się na
matach łuczniczych marki HM
Archery firmy AMEOLI Mariusz Anniuk. Ze Świebodzic
do Jędrzejowa pojechali: Gabriel Kozłowski, Natalia Dża-

Celem turnieju było wytypowanie mistrza Dolnego Śląska.
Głównym sędzią zawodów był
Edward Abucewicz, który

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W piątek 8 września Żacy i Orlicy ze Szkółki Piłkarskiej Duce Soccer oraz Młodzicy
z MKS Victoria Świebodzice wybrali się na mecz ekstraklasy ZAGŁĘBIE LUBIŃ - WISŁA
PŁOCK. Dzieciaki pod opieką m. in. Marcina Traczykowskiego, trenera Victorii,
pojechały, by zobaczyć rozgrywki piłkarzy zawodowych. - To była dla nich świetna
przygoda, ale i praktyczna lekcja - mówi trener Marcin Traczykowski.

nieruchomości/podziękowania

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 15 IX 2017

23

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

G Świebodzice. Salon z aneksem,
2 pokoje, IV p, 53m2, cena:
173 tys, Os. Piastowskie, zielona
okolica, ogrzewanie
miejskie,parking tel: 698 956 007
G Świebodzice. Salon, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Stan techniczny
bardzo dobry, centrum,
bez czynszowe, 76 m2, cena:
180 tys.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
G 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
G 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
G Świebodzice, Os. Piastowskie,
mieszkanie po remoncie, salon
z balkonem, pokój, oddzielna
kuchnia, WC, 51m2,dobry
standard. Cena: 175 000 zł
tel: 796 129 900
G Świebodzice, Os. Piastowskie,
dobry standard mieszkania,
2 pokoje, IV piętro, 46m2.
Cena: 169 000 zł, tel: 796 129 900
G Świebodzice, Piękny nowy dom.
Nowoczesna bryła. 5 pokoi,
170m2, 880000 zł. Duży salon,
ładny ogród, centralny odkurzacz.

Tel: 796 129 900
G Świdnica, działka inwestycyjna
w centrum miasta. Powierzchnia:
2163 m2, cena: 890 000 brutto.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, mieszkanie
na Os. Młodych, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka WC, 53 m2,
I piętro, cena: 215 000 zł.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi,
200 m2, do zamieszkania,
cena: 590 tys. Tel: 796 129 900
G Świdnica, lokal przy głównej
ulicy, powierzchnia: 104 m2,
cena: 2400 zł + media.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, pomieszczenie
biurowe w doskonałej lokalizacji,
powierzchnia: 25 m2, cena:
1100 zł + media. Tel: 796 129 900
G Świebodzice. 3 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, I piętro,
kamienica, centrum Świebodzic,
po remoncie, 38m2 cena 89 000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, parter,
nowe budownictwo, po remoncie,
50 m2 cena 107 000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Dom Osiedle
Słoneczne. 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym, 2 łazienki,
garderoba, taras, podpiwniczony,
wiatrołap, garaż, 200 m2, duża
działka, stan surowy zamknięty,
295 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077

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

Ś.P. Adama Manieraka

- Żona, Córka, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Katarzyny Staniszewskiej,

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

G 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
G Świebodzice. Do wynajęcia
lokal przy ul. Strzegomskiej
idealny pod placówkę bankową
100 m2 parter, witryny, 6 000zł
Polecam Tel. 576-999-077
tel. 74-663-80-29
G Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 158 000 Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
II piętro, blok po częściowym
remoncie. 52M2 cena 155 000.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
600m2. Media na granicy działki.
Możliwość podziału cena 200 000.
tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
kamienica, wysoki parter,
do zamieszkania, cenna.
132 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Andersa 30 ar 90zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana Świebodzice
45 ar 60 zł/m2 Tel. 576-999-077

zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.

UWAGA: PRZYJMUJEMY WNIOSKI
NA KREDYTY Z DOPŁATAMI MDM NA ROK 2017

I Osiedle Piastowskie. SUPER CENA. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. 60,6 m. kw. cena 162 tys.
I Osiedle Piastowskie. NOWA CENA. Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze.
Gotowe do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki,
garderoba. Taras. 60,6 m. kw. cena 255 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie na III
piętrze. Okna drewniane, toaleta po remoncie, duży
balkon. 60,6 m. kw. cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie. W pełni umeblowane. Nowa
część osiedla. 51 m. kw. cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie. 46 m. kw. IV piętro cena 165
tys.
I Świebodzice. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie na
parterze. Duży ustawny pokój. 52 m. kw. cena 132
tys.
I Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic. NOWA
CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m. kw. cena 117 tys.
I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe. Ogródek
rekreacyjny z altaną. 78 m. kw. cena 210 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar Oświęcimskich.
Ogrzewanie co gazowe i piecowe. 40 m. kw.
cena 67 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia

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

Ś.P. Jerzego Domina

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

Ś.P. Kazimierza Zimnickiego
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki,
Siostra i Rodzina

Ś.P. Leszka Szydłowskiego

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

Ś.P. Tadeusza Staszewskiego
– Siostry i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Heleny Nowakowskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Stanisława Wołocha,

nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Synowie, Synowe, Wnuczki, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze

Ś.P. Heleny Wiśniewskiej

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki,
Siostra i Rodzina

z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna polecenia.
Działka 600 m. kw. Cena 450 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 48 m. kw. cena 150 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m. kw. cena 113 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia jasna
w zabudowie. 61 M. KW. cena 178 tys.
I NOWA CENA. Pełcznica. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie
miejskie. Balkon. 61 m. kw. cena 169 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie
gazowe i węglowe. 51 m. kw. cena 96,500,00.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m. kw. cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 m. kw. cena najmu
4000 zł.
I DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy. Osiedle
Piastowskie. 38 m. kw. cena 900 zł.
I Wałbrzych. Do sprzedania 1/2 Domu na
Poniatowie. Po remoncie. Prywatna siłownia
i solarium. 200 m. kw. cena 720 tys.
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