Prezent w następnej gazecie

Drodzy Czytelnicy, nadchodzą długie, jesienne wieczory - a taki czas sprzyja zagłębieniu się
w lekturze. Dlatego w następnym wydaniu gazety dołączymy prezent: kolorowe zakładki do książek
z Sową Świebodką i podręcznym kalendarzem na 2018 rok!

Kupcie Gazetę Świebodzicką 27 października.
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będzie kosztować
rewitalizacja ulicy Krasickiego. 9 października
miasto wyłoniło wykonawcę rewitalizacji tej
ulicy. Na to zadanie
mieszkańcy czekają od
lat, z wielką niecierpliwością. I doczekali
się.
Umowa ma zostać podpisana jeszcze
w tym miesiącu, a potem rozpoczną się już
pierwsze prace.
Inwestycja jest bardzo duża, z tego względu została podzielona na 6 etapów.
Termin wykonania prac - to 30 czerwca
2019 roku.
Całą ulica będzie totalnie odnowiona
- powstaną nowe chodniki, jezdnia i uporządkowane podwórka.
Ulica Krasickiego to bardzo ciekawa
część naszego miasta, bo przylega do dużej
części fragmentów naszych unikatowych
murów obronnych, pochodzących z okresu
średniowiecza. Mury będą zresztą wykorzystane do poprawy estetyki tejże ulicy.
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Rewitalizacja ma na celu poprawę użytkową oraz estetyczną ulicy Krasickiego oraz
terenów przyległych, wyeksponowanie
zachowanych reliktów staromiejskich, aktywizację dostępnych terenów zielonych dla
potrzeb rekreacji, ogólne uporządkowanie
niezagospodarowanych podwórek i placów
poprzez wydzielenie w nich przestrzeni
rekreacyjnych oraz komunikacyjnych uzupełnionych nowymi nasadzeniami oraz
trawnikami, dokonanie wyburzeń chaotycznie wzniesionych budynków gospodarczych.
Całość inwestycji zamknie remont ulicy
Krasickiego polegający na wymianie nawierzchni jezdni i chodników (z nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową), wykonaniu w miejscu starych nowych wpustów
ulicznych oraz wymianie oświetlenia ulicznego.
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Świebodzicki
Szpital „Mikulicz”
znalazł się
w ministerialnej sieci
szpitali. To dobra
informacja
dla pacjentów.

FOT. ADRIAN SITKO

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

w Podstrefie
Świebodzice.
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Burmistrz
i radni solidnie
przemaglowani
- przez kogo?
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- Mam wiele
pomysłów
- zapowiada nowy
przewodniczący
Związku Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
w Świebodzicach.

Więcej na str. 8
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Dzieje się
wokół dworca

REKLAMUJ SIĘ!

Przebudowa peronów, remont Placu
Dworcowego - wokół naszego dworca
kolejowego ostatnio naprawdę dzieje
się sporo. Są też utrudnienia.

W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, dalszych sukcesów
i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz radości i pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy Państwu za trud i zaangażowanie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży,
za przewodnictwo w trudnej drodze zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.
Prosimy przyjąć życzenia zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu
oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją cenną wiedzą, doświadczeniem
i dla których jesteście- u progu poznawania świata - największym autorytetem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Jak spędzić
tegoroczne
Andrzejki? Może na
wystrzałowej zabawie
w Pensjonacie
Galery?

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
W 1965 roku
świebodziczanina
skazano na karę
śmierci!

Do zobaczenia,
Przyjacielu
2
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olorowe sznurówki,
szalone skarpetki, szelmowski
uśmiech
i ogromna życzliwość
dla każdego - takiego Pawła Polewskiego zapamiętam ja i zapewne wielu moich kolegów
z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Wciąż nie możemy pogodzić
się z faktem, że już go nie zobaczymy. Odszedł 1 października
2017 r. po ciężkiej chorobie.
Był z nami przez wiele lat,
jako radca prawny urzędu, służył
fachową wiedzą, poradą. Współpracował zresztą z wieloma instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego, udzielając
także porad prawnych w inkubatorach biznesu, itp. Był świetnym
fachowcem, bez dwóch zdań.
Ale przede wszystkim był sympatycznym, pełnym optymizmu
i radości życia człowiekiem. Tak
naprawdę naszym kolegą, choć
nie pracowaliśmy w tym samym

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości/ogłoszenia

W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi

Drodzy 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 podziału majątku po rozwodzie.
- Niestety, czeka mnie najprawdopodobniej rozwód,
chciałabym wiedzieć, jak wygląda kwestia podziału
majątku, mamy z mężem dom i wspólne oszczędności,
czy sąd będzie to dzielił po połowie? I Jak podzielić dom?
- pyta zaniepokojona pani Anna.

miejscu. Dla każdego miał zawsze coś miłego do powiedzenia, a jak kogoś coś gryzło - machał ręką i mówił „Daj spokój,
nie przejmuj się”.
Służył swoim doświadczeniem wielu osobom, nie raz zupełnie bezinteresownie, bo chciał
i lubił pomagać.
Najlepszy piłkarz wśród prawników i najlepszy prawnik wśród
piłkarzy - piłka nożna była jego
ogromną pasją i nie raz to właśnie dzięki jego celnym strzałom
drużyna samorządowców pokonywała przeciwnika.
Wygrał w swoim życiu wiele
procesów - niestety tego najważniejszego się nie udało, choć walczył dzielnie. Te wzruszające
słowa żony Pawła podczas ostatniego pożegnania na cmentarzu
głęboko zapadły nam wszystkim
w serca.
Tak, tę nierówną walkę Paweł
przegrał. Za szybko. Ale w na-

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci
Mecenasa

Agnieszka
Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

szych sercach i pamięci pozostanie na bardzo, bardzo długo.
Więc nie mówimy żegnaj - tylko do zobaczenia.

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
lecz tych, co wśród żywych pozostają”

Pawła Polewskiego,

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

pragniemy złożyć najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia.

Pawła Polewskiego,

Mecenasa

który przez wiele lat służył swoją wiedzą prawniczą
i doświadczeniem w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach.

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Był pełen radości życia, empatii i życzliwości
dla drugiego człowieka.
Jego odejście jest dla nas bolesnym
i trudnym do pogodzenia ciosem.

Rodzinie i Najbliższym przekazujemy
płynące z serca
słowa pocieszenia i otuchy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans
Radni Rady Miejskiej w Świebodzicach

Rodzinie i Najbliższym przekazujemy
najszczersze wyrazy otuchy i wsparcia.
Pawle, Przyjacielu,
na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

MEDIACJA - SKUTECZNA FORMA ROZWIAZYWANIA SPORÓW
ediacja często postrzegana jest jako
dodatkowa, niepotrzebna biurokracja
M
przedłużająca postępowanie sądowe lub utoż-

samia się ją z koniecznością „kompromisu”
i rezygnacji z części uzasadnionych roszczeń.
A jest to obraz całkowicie mijający się
z prawdą. Jest dokładnie odwrotnie - mediacja pozwala zaoszczędzić czas, znacznie
skrócić postępowanie, szybciej wyegzekwować od drugiej strony należne roszczenia lub
w korzystniejszy sposób ustalić np. wysokość
alimentów lub zasady wykonywania władzy
rodzicielskiej w przypadku rozwodu rodziców dziecka.
Popularyzowanie mediacji jest także wyjściem naprzeciw planowanym zmianom
w ustawodawstwie, które przewiduje np. uzależnienie przyjęcie sprawy do rozpoznania
przez sąd od wykazania, że złożenie pozwu
było poprzedzone próbą ugodowego rozstrzygnięcia sporu a także coraz bardziej

widocznemu trendowi aby znacznie więcej
spraw było załatwianych w tym właśnie trybie. W ramach promocji mediacji, w najbliższych tygodniach Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadzi szereg akcji
jak np. organizowanie punktów informacyjnych w siedzibach Ośrodków Pomocy Rodzinie i urzędach miejskich w większości
gmin powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Informacje o miejscach i godzinach dyżurów będą podawane na bieżąco na stronie
internetowej nfds-stowarzyszenie.pl
Postępowanie mediacyjne może dotyczyć
zarówno spraw cywilnych, w tym przede
wszystkim rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych oraz karnych. Gdy obie strony toczą już spór przed sądem, na mediację
w drodze postanowienia może skierować sam
sąd. Nie oznacza to jednak, że strony lub strona muszą się na nią zgodzić. Mogą także podjąć mediację, która nie musi zakończyć się

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

ugodą. Ale podjęcie mediacji możliwe jest
zanim sprawa w ogóle do sądu trafi. W tej
sytuacji należy udać się do mediatora. Jeżeli
druga strona zgodzi się na mediację następuje
zawarcie „umowy o mediację”, która formalnie rozpoczyna postępowanie mediacyjne.
Proces mediacji toczy się przed bezstronnym
mediatorem, który oczywiście zobowiązany
jest do zachowania tajemnicy co do jego
przebiegu. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody,
jest ona przekazywana do sądu i w przypadku
jej zatwierdzenia ma moc prawomocnego
wyroku.
Osoby i podmioty pozostające w sporze,
zainteresowane rozstrzygnięciem go w drodze mediacji mogą uzyskać szczegółowe
informacje na stronie Stowarzyszenia nfdsstowarzyszenie.pl lub pod nr tel. 698 966 444.
Stowarzyszenie Niezależne
Forum Doradczo-Szkoleniowe

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

- W sytuacji rozwodu pojawić się mogą kwestie związane
ze wzajemnymi rozliczeniami majątkowymi byłych
małżonków. Rozwiązywane są one poprzez podział majątku
małżeńskiego. Należy bowiem wyjaśnić, iż zasadniczym
ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności
majątkowej małżeńskiej. Dziej się tak, jeśli małżonkowie
nie zawrą tzw. umowy małżeńskiej (intercyzy). W ustroju
wspólności małżeńskiej, od chwili zawarcia małżeństwa
małżonkowie nabywają przedmioty majątkowe, otrzymują
wynagrodzenia za pracę i inne dochody (np. z najmu,
z działalności gospodarczej), uzyskują środki na rachunkach
emerytalnych ZUS i OFE. Do majątku wspólnego wchodzi też
prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli nawiązanie stosunku
najmu lokalu ma służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny oraz nastąpiło w czasie trwania
małżeństwa. Wszystkie te prawa, przedmioty i dochody
składają się na majątek wspólny małżonków.
Po rozwodzie majątek wspólny jest dzielony w odrębnym
postępowaniu sądowym o podział majątku małżeńskiego
lub w przypadku zgody byłych małżonków - u notariusza.
Zasadniczo przyjmuje się, iż każdy z małżonków ma równy
udział w tym majątku. Majątek więc dzielony jest po połowie.
Przyznaje się zatem przedmioty majątkowe i środki pieniężne
(np. na rachunku bankowym) po połowie każdemu z byłych
małżonków. Ewentualnie przyznaje się przedmiot majątkowy
o zasadniczym znaczeniu (np. mieszkanie, dom) jednemu
z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego byłego
małżonka. Ostatecznie można zbyć majątek wspólny
i podzielić pieniądze po połowie dla każdego byłego
małżonka.
Pojawić się może kwestia majątku osobistego każdego
z byłych małżonków. Najczęściej mamy do czynienia tu
z przedmiotami nabytymi przed zawarciem małżeństwa
i przedmiotami nabytymi w drodze darowizny lub spadku,
o ile spadkodawca lub darczyńca nie przewidział,
iż przedmioty te mają wejść w skład majątku wspólnego
małżonków. Przedmioty te tworzą więc majątek osobisty
każdego z małżonków. Mogą być to pieniądze lub rzeczy
kupione przez osoby trzecie (np. rodziców małżonków)
i darowane jednemu z małżonków. Zaznaczyć należy,
iż jednak tzw. przedmioty urządzenia domowego (np. pralka,
lodówka, odkurzacz) stanowią majątek wspólny małżonków
nawet, jeśli pochodzą z darowizny lub spadku. Majątek
osobisty jednego z byłych małżonków nie podlega podziałowi
i jest wolny od rozliczeń z drugim byłym małżonkiem.
Poza tym może być źródłem tzw. nakładów na majątek
wspólny. Jeżeli małżonek poczynił nakłady z majątku
osobistego na majątek wspólny,
to zasadniczo należy mu się zwrot połowy tych nakładów,
chyba że rzecz, na którą czynił nakłady nie została mu
przyznana. Wtedy należy mu się zwrot całości nakładów
czynionych z majątku osobistego na majątek wspólny.
Rozliczyć należy także nakłady z majątku wspólnego
na majątek osobisty jednego z małżonków.
Przykładem takich nakładów może być remont ze środków
majątku wspólnego małżonków domu stanowiącego
własność jednego z nich, w którym ci małżonkowie mieszkali.
Jednak w tej sytuacji w zasadzie nie można żądać zwrotu tych
nakładów, albowiem nie podlegają zwrotowi nakłady
z majątku wspólnego na majątek osobisty czynione
dla zaspokojenia potrzeb rodziny. Wyjątkiem jest jednak
sytuacja, gdy nakłady te zwiększają wartość rzeczy
stanowiącej majątek osobisty.

Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda
Radcowie prawni, ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice

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

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

Włoskie styropiany
w Świebodzicach
wieści z miasta
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Gratulacje i pamiątkową statuetkę od władz Świebodzic przekazał
na ręce Alessandry Baronciani Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn

Otwarcie zakładu było bardzo uroczyste, z udziałem wielu
zaroszonych gości, bardzo licznej delegacji przedstawicieli
Zarządu firmy, Polsko-Włoskiej Izby Handlowej

P

śmy wmurowanie aktu erekcyjnego pod fabrykę, dziś obiekt
jest już prawie gotowy i ma zostać oddany do użytku w grudniu.
Ostatnią działkę w naszej podstrefie zakupiła spółka InvestPark Development, która także
zamierza wkrótce rozpocząć budowę hali.
- Podstrefa Świebodzice tętni
życiem, działa tu już sześć firm,

roducent opakowań dla
sprzętu AGD, włoska
firma ISOPAK, w sobotę, 30 września, uroczyście otworzyła swoją nową
fabrykę w Podstrefie Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
Włosi przyznali, że okolica bardzo im się podoba, świeciło
piękne słońce, a nad głowami
uczestników spotkania przelatywały samoloty, startujące z naszego lotniska.
To trzeci zakład w Polsce tej
firmy, pierwszy na Dolnym Śląsku. W uroczystym przecięciu
wstęgi wzięli udział m. in. szefowa ISOPAK Poland Alessandra
Baronciani, Zastępca Burmistrza Świebodzic Krystian Wołoszyn, przedstawiciele PolskoWłoskiej Izby Handlowej, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” i wielu
innych, zaproszonych gości.
- Gratuluję firmie rozwoju
i poszerzania swojej działalności, to fundament każdego biznesu - podkreślał w swoim wystąpieniu Krystian Wołoszyn,

Zastępca Burmistrza Świebodzic. - Cieszymy się, że ISOPAK
wybrał właśnie Świebodzice, to
dla nas ważne, bo każdy nowy
zakład to nowe miejsca pracy dla
świebodziczan. W imieniu władz
miasta deklaruję wszelkie wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu
ewentualnych problemów.
Budowa fabryki w świebodzickiej Podstrefie trwała rok.
Firma kupiła 2,75 ha terenu
w świebodzickiej podstrefie,
działka zlokalizowana jest w obrębie ulic Strefowej i Lotniczej.
Powstała tu hala produkcyjna
o powierzchni 5 tys. m2. Zakład
będzie produkował opakowania
dla przemysłu AGD, jego głównym kontrahentem jest forma
Electrolux.
Wartość inwestycji to 18 mln
zł. Na początek pracę w firmie
znalazło kilkanaście osób.
Podstrefa Świebodzice jest już
w pełni zagospodarowana. Powoli dobiega końca budowa
kolejnej hali, w której działalność będzie prowadzić nasz
rodzimy Defalin. Zaledwie kilka
miesięcy temu relacjonowali-

T

Przypomnijmy, że zakres prac
na basenie jest bardzo duży, to
m. in. przebudowa pomieszczeń
szatni i natrysków na saunarium
i tężnie solne wraz z montażem
tężni solankowej; przybędą
3 nowe sauny i wanna schładzającą z wytwornicą lodu. Przebudowane zostanie pomieszczenie

a dwie kolejne także uruchomią
działalność, to dla mnie ogromny powód do satysfakcji i potwierdzenie, że podejmowane
jeszcze na początku pierwszej
kadencji decyzje - były właściwe
- komentuje burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Ale oczywiście
to nie jest koniec, szukamy
nowych terenów inwestycyjnych, które można by włączyć
do Podstrefy Świebodzice, bo

zainteresowanie takimi terenami
jest i będzie tym bardziej, że specjalne strefy ekonomiczne będą
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funkcjonowały co najmniej do
2026 roku.
I

Czekamy na mega jacuzzi
rwa przebudowa i modernizacja Wodnego Centrum
Rekreacji w Świebodzicach. Kryta pływalnia przechodzi gruntowny lifting, a po jego
wykonaniu korzystający będą
mieli do dyspozycji powiększoną strefę SPA i szatni. Remont
ma potrwać do grudnia.

Z wielkim szacunkiem odnoszono się do starszego, drobnego
pana (z prawej), który okazał się być założycielem firmy ISOPAK

holu wejściowego, zmodernizowana strefa natrysków i toalet
z przystosowaniem kabiny i osprzętu dla osób niepełnosprawnych. Przebojem odnowionej
pływalni ma być duże, aż 12osobowe jacuzzi.

Modernizacja Wodnego Rekreacji to inwestycja w pełni
finansowana z budżetu gminy
Świebodzice. Koszt unowocześnienie i uatrakcyjnienia obiektu
to ok. 1 mln zł.
I

Na razie widać tony pyłu, pustaki
i rozburzone ściany

Mieszkańcy bardzo czekają na nowy basen kryty, i nie tylko
mieszkańcy, bo na naszą pływalnię, mimo konkurencji w postaci
Aqua Zdroju, przyjeżdżali także wałbrzyszanie, ceniący
kameralność obiektu i możliwość w miarę komfortowego
pływania. Mamy więc nadzieję, że wykonawca remontu sprawnie
przeprowadzi modernizację, a efekt końcowy zadowoli i
miłośników sportu, i tych, którzy lubią poleniuchować w saunach

Na dworcu i wokół
dużo się dzieje
J
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ak donosi rynek-kolejowy.pl, za ponad 77 mln zł
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują dwie
stacje: Świebodzice i Wałbrzych
Szczawienko oraz zbudują nowy
przystanek Wałbrzych Śródmieście. Poprawi się komfort obsługi pasażerów na stacjach. Dostęp
do kolei będzie łatwiejszy i wygodniejszy.
Na stacji w Świebodzicach
będą zbudowane nowe, dłuższe
(300 m) i wyższe perony, lepiej
dostosowane do obsługi pociągów dalekobieżnych. Będą wyposażone w ławki i system oznakowania oraz rozkłady jazdy.
Zostanie zachowany historyczny
charakter wiaty, a nawierzchnia
peronów będzie wykonana z kostki granitowej. Pociągi pojadą
przez stację ok. 20 km szybciej,
z prędkością 60 km/h (obecnie
max. prędkość wynosi 40 km/h).
Szybszy przejazd pociągów
przez stację umożliwią nowe
tory i sieć trakcyjna oraz rozjazdy. Wymiana urządzeń sterowania ruchem zwiększy poziom
bezpieczeństwa.
Na stacji Wałbrzych Szczawienko podróżni będą korzystać
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wieści z miasta

z przebudowanego, wyższego
peronu. Zamontowane zostaną
wiaty i ławki, nowe oświetlenie
i nagłośnienie. Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób
o ograniczonej mobilności,
a specjalne ścieżki naprowadzające ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym. Stacja będzie wyposażona w nowe urządzenia sterowania ruchem, które
wspólnie z wymienioną siecią
trakcyjną i zmodernizowanymi
torami umożliwią jazdę pociągów z prędkością do 100 km/h.
Modernizacją objętych zostanie również 8 obiektów inżynieryjnych - w tym most i wiadukt
(nad ul. Stacyjną). Konstrukcje
budowli zostaną odnowione
i wzmocnione. Efektem prac
będzie dostosowanie wiaduktów
do ruchu pociągów z większą
prędkością oraz możliwość prowadzenia cięższych składów
towarowych. Poprawi się też
bezpieczeństwo na przejazdach
drogowych. Na 5 skrzyżowaniach toru i drogi zostaną zamontowane nowe urządzenia
zabezpieczające.
Wałbrzych Śródmieście będzie nowym punktem, uspraw-

niającym połączenia aglomeracyjne w Wałbrzychu. Jego realizacja łączy się z miejską inwestycją, związaną z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego.
Przystanek
zaplanowano
w odległości niespełna dwóch
kilometrów od stacji Wałbrzych
Miasto, w kierunku stacji Wałbrzych Fabryczny. Zaplanowana
jest budowa dwóch 300-metrowych peronów. Będą połączone
przejściem podziemnym i wyposażone w wiaty, oświetlenie
i system dynamicznej informacji
podróżnych. Dostęp do peronów
osobom o ograniczonej mobil-

ności i podróżnym z cięższym
bagażem ułatwiłyby windy.
Modernizacja stacji i przystanków w regionie Wałbrzycha
objęła dotychczas m.in. stację
Wałbrzych Miasto oraz Boguszów Gorce, Marciszów. Dzięki
modernizacji linii Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra kolej staje
się coraz atrakcyjniejszym środkiem transportu. Czas przejazdu
ze stolicy Dolnego Śląska do
Jeleniej Góry skrócił się do 1h
45 min.
Umowa dotycząca przebudowy stacji Wałbrzych Szczawienko i stacji Świebodzice oraz
budowa zintegrowanego przy-

TU ODDASZ
PRZETERMINOWANE LEKI
Przypominamy Państwu wykaz punktów, w których
bezpłatnie można zutylizować przeterminowane
lekarstwa. Wystarczy je przynieść i wrzucić
do specjalnie oznakowanego pojemnika. Pamiętajmy,
że nie należy ich wrzucać do domowych śmieci czy
kanalizacji, gdyż stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska.
G Apteka przy ul. Królowej Elżbiety 84
G Apteka przy ul. Probusa 20/22
G Apteka przy ul. Aleje Lipowe 10B
G ZGK Świebodzice Sp. z o.o., ul. Strzegomska 30

Zarówno dojście do dworca, jak i do peronów, jest wytyczone.
Fakt, niektórzy i tak wolą kluczyć na skróty, ale to już na własną
odpowiedzialność

FOT. RAJASER, DOLNY-SLASK.ORG.PL

4

stanku kolejowego Wałbrzych
Śródmieście będzie realizowana
w ramach projektu „Prace na
linii kolejowej nr 274 Wrocław
- Zgorzelec na odcinku Wrocław
- Jelenia Góra oraz przyległych
łącznicach”. Wartość zawartej

umowy - finansowanej ze środków budżetowych - wynosi
77,563 mln zł (netto). Realizacja
zostanie ukończona w 2020 r.
Wykonawcą jest konsorcjum:
INFRAKOL sp. z .o.o. i Track
Tec Construction sp. z o.o.

Robimy jeszcze Plac Dworcowy

Nowa inwestycja na świebodzickim dworcu oznacza kolejne
utrudnienia dla pasażerów. Już dziś są one odczuwalne, ponieważ
miasto prowadzi dużą inwestycję na Placu Dworcowym - budowę
Centrum Przesiadkowego wraz z nową nawierzchnią, parkingami,
zatoką autobusową oraz ścieżką rowerową. Jest to bardzo duża
inwestycja, realizowana z udziałem środków unijnych - łącznie
projekt opiera na ponad 7 mln zł. Zadanie jest duże i niestety
obecnie prowadzone są te najbardziej dotkliwe z punktu widzenia
korzystających prace - czyli ziemne. Plac jest totalnie rozkopany
i jest problem z dojściem do budynku dworca. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zwrócił się z prośbą do wykonawcy prac
o wytyczenie możliwie najbardziej dogodnej ścieżki dla pasażerów,
by nie brodzili w błocie.
Pewien świebodzicki portal wprowadził wśród mieszkańców
niepotrzebny zamęt i oznajmił nieprawdę - że miejsca parkingowe
przed dworcem będą płatne. Otóż w żadnym wypadku - nigdzie na
terenie miasta nie ma płatnego parkingu i nie będzie takowego
również przed dworcem. Zwłaszcza, że przy finansowaniu unijnym
nie może być mowy o pobieraniu opłat.
Pod dworcem powstanie 31 miejsc parkingowych i zatoka
dla autobusów. Będzie ich więc nieco mniej, niż teraz, ale wynika
to z faktu całościowego zagospodarowania placu - na którym,
oprócz zatoki, powstanie też zielony skwer, chodniki, itd.
Inwestycja będzie zakończona w przyszłym roku.
A tak na marginesie - dobrze byłoby, aby PKP zadbała o jakość
usług na dworcu. Jest piękny, wyremontowany - ale co z tego,
skoro kasa od wielu miesięcy jest zamknięta - burmistrz Bogdan
Kożuchowicz po raz kolejny interweniował w tej sprawie - a klucza
do toalety trzeba szukać... u ochroniarza. Szanowne PKP,
czy to jest jakość na miarę XXI wieku?

Droga Węglowa
- podsypana i utwardzona
Niedawno zakończyły się prace związane
z utwardzeniem Drogi Węglowej, znajdującej się w Cierniach.
Prace polegały na wyrównaniu nierówności mieszanką
kamienną na powierzchni 620 m2. Koszt robót to ok. 15 tys. zł.

Dzień Edukacji Narodowej
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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14 października - święto nauczycieli i pracowników oświaty

T

ak naprawdę 14 października świętujemy
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października
1773 r. Potocznie dzień ten nadal
zwany jest Dniem Nauczyciela
Tego dnia świętują wszyscy
nauczyciele i pracownicy
oświaty, obdarowywani
kwiatami, życzeniami
- a czasami także i nagrodami specjalnymi.
W naszym mieście tradycją jest honorowanie
przez Burmistrza Miasta
tych pedagogów, którzy
szczególnie wyróżnili się
swoją pracą z młodzieżą, mieli
ciekawe pomysły aktywizujące
młodych ludzi, otwierające szerzej ich „oczy i uszy” na otacza-

jący świat. Poniżej nazwiska
tychże nagrodzonych.
Ale osiągnięcia i pracę na
rzecz oświaty świebodzickich
nauczycieli doceniają także
wyższe gremia. W tym roku
z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej dwie panie dyrektor zostały
uhonorowane nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty a także
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. To najwyższa z możliwych nobilitacji pracy pedagogicznej - serdecznie gratulujemy.
Nagrodę MEN otrzymała
Magdalena Stąpor, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
Integracyjnej w Cierniach, zaś
nagrodę kuratora - Teresa Walczak-Jusiel, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2.
Serdecznie gratulujemy,
a obie panie przepytaliśmy
troszkę na tę okazję.
Uroczystość z okazji
Dnia Nauczyciela, z udziałem burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i nagrodzonych pedagogów odbędzie się
w piątek, 13 października,
w Miejskim Domu Kultury.


Mama przekazała mi tę pasję
Rozmowa z Magdaleną Stąpor, dyrektor PSPI

 Gazeta Świebodzicka: - Jak
zaczęła się pani droga zawodowa?
Magdalena Stąpor: - Swoją karierę
zawodową rozpoczęłam w Szkole
Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
w 1986 roku, jako nauczyciel
nauczania początkowego. Bardzo
miło wspominam te czasy, bo
nauczyciele tam uczący tworzyli
wspaniałą ekipę i otaczali wsparciem
i pomocą młodych nauczycieli.
Szkoła ta na pewno ukształtowała mnie jako
nauczyciela i osobę, która wspiera młodych
pedagogów.
W 1992 roku, po ukończeniu studiów
oligofrenopedagogiki, przeniosłam się do
Szkoły Specjalnej nr 7 w Świebodzicach.
Studia i praca w tej szkole nauczyły mnie
ogromnej cierpliwości, wrażliwości w pracy
z uczniami niepełnosprawnymi, ale i tego, że nie
ma jednej recepty na pracę z dziećmi, że trzeba
szukać i eksponować ich talenty, bo je mają,
tylko czasami są one uśpione. To było 14 lat
ciężkiej, ale bardzo satysfakcjonującej pracy.
W 2007 roku wystartowałam do konkursu
na dyrektora obecnej szkoły. Tu spełniłam
marzenia o szkole XXI wieku. To najwspanialsze
uczucie, kiedy można swoją wizję
urzeczywistnić, za co bardzo dziękuje
burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi.
Szkoła jest nowoczesna, piękna, wyposażona
a razem z nauczycielami sprawiamy, że dzieci
i rodzice czują się w niej bezpiecznie.
Razem tworzymy jedną wielką rodzinę,
która przestrzega takich wartości jak tolerancja,
empatia i wzajemna pomoc. To właśnie jest
moja wizja szkoły.
 Wiem, że tradycje nauczycielskie
od zawsze były w Pani rodzinie,
czy to zadecydowało właśnie o wyborze tego
zawodu?
- Tak, na pewno tradycje nauczycielskie w mojej
rodzinie odegrały rolę w wyborze zawodu.
Tradycje te rozpoczęła moja wspaniała babcia,
potem kontynuowali ją wujkowie, ciocie, mama
i siostra. Zawsze chciałam być nauczycielem.
Od przedszkola wiedziałam, kim chcę być.
Ale mama przekazała mi wartości i etykę
nauczycielską, ukształtowała mnie, jako
nauczyciela. To ona rozbudziła we mnie
kreatywność, ciągłe poszukiwanie metod,
elastyczność i dopasowywanie się do czasów,
w których żyjemy.Przekazała mi, że nauczyciel

nie może popaść w rutynę, musi się
ciągle rozwijać. Nauczyła mnie
czerpania radości z tego, co robie.
Dzisiaj mogę stwierdzić, że moja
praca sprawia mi nie tylko
satysfakcje, ale i radość. Lubię być
nauczycielem i nie wyobrażam sobie
siebie w innym miejscu niż szkoła.
 Co daje Pani największą
satysfakcję w pracy?
- To szczęśliwi uczniowie,
nauczyciele i rodzice. To jest sens tej pracy.
Satysfakcja to absolwenci, którzy do dzisiaj
mnie odwiedzają i twierdzą, że w żadnej szkole
nie było takiej atmosfery, jak w naszej.
To oczywiście ich osiągnięcia, bo ciągle
śledzimy losy naszych absolwentów.
To nauczyciele, którzy rozpoczynali pracę w tej
szkole a dziś są dojrzałymi, kreatywnymi
pedagogami, znającymi wartość tego, co robią.
To również bardzo dobra opinia o szkole
w środowisku lokalnym.
 Nagroda MEN to z pewnością
ukoronowanie kariery, czym dla Pani jest to
wyróżnienie?
- Na pewno nagroda Ministra Edukacji
Narodowej to ogromny prestiż. To docenienie
tego, co robię i potwierdzenie, że obrałam dobry
kierunek w kształtowaniu szkoły. Ale to
zobowiązanie a w moim przypadku motywacja
do ciągłego rozwoju i jeszcze wydajniejszej
pracy. To kolejne pomysły i szukanie nowych
programów dofinansowania dodatkowych zajęć
i doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce
multimedialne. Właśnie dostaliśmy się
do projektu „ Przez eksperyment do wiedzy”
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, czyli kolejne zdobyte
pieniądze, ale też wyzwania, pomysły i zadania.
Wiem jedno: zawsze będę poszukującym
i rozwijającym się nauczycielem, bo jak mawiała
moja mama dyrektorem się bywa,
a nauczycielem jest się do końca życia.
Mam wiele pasji, ale najważniejsza z nich to
moja praca. Czerpię z niej wiele radości
i spełnienia. I tego życzę wszystkim moim
uczniom, aby obrali taką ścieżkę kariery
zawodowej, dającą satysfakcję i radość z tego,
co robią.
 Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala
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Robię to, co kocham

Rozmowa z Teresą Walczak-Jusiel, dyrektor PSP2

 Gazeta Świebodzicka: - Jak
zaczęła się pani droga zawodowa,
czy od początku była to szkoła?
Teresa Walczak-Jusiel: - Od zawsze
marzyłam, by zasiąść po drugiej
stronie biurka. Chciałam uczyć
i wychowywać. Wybrałam zatem
świadomie studia na kierunku
pedagogicznym. Moja cała droga
zawodowa związana jest ze
szkołą.Ponad 30 lat temu ukończyłam studia
magisterskie na WSP w Opolu i rozpoczęłam
pracę na stanowisku nauczyciela j. polskiego
w Zespole Szkół Zawodowych w Nowej Rudzie.
Od 1989 pracuję w Publicznej Szkole
Podstawowej nr2 w Świebodzicach.
 Co daje pani największą satysfakcję
w pracy z młodzieżą?
- Wykonuję wymarzony zawód, który daje mi
bardzo dużo satysfakcji. Ja po prostu robię to,
co kocham. Największą satysfakcją w pracy
z młodzieżą jest zaufanie moich uczniów do
mnie jako nauczyciela i wychowawcy. Cieszą
mnie ich sukcesy i ich pasje, a najpiękniejsze
w mojej pracy jest to, kiedy uczniowie jeszcze
długo po zakończeniu szkoły uśmiechają się
do mnie i odwiedzają mnie w szkole.
 Obecnie kieruje Pani największą szkołą
w mieście, jaki największe wyzwania
i zadania stoją przed dyrektorem takiej
placówki?
- Mam przyjemność kierować szkołą,
w której uczy się 645 uczniów w 28 oddziałach,
zatrudniona jest świetna kadra pedagogiczna
i zaangażowani pracownicy administracji
i obsługi. Zawsze możemy liczyć na pomoc
Rodziców. Ponadto polityka oświatowa
prowadzona przez władze naszego miasta
sprzyja podejmowaniu nowych nawet bardzo
odważnych wyzwań. Zatem warunki sprzyjają
nowym pomysłom. W tym roku szkolnym
przede mną i szkołą wiele takich wyzwań
i zadań. Wszystkie zmierzają do ciągłego
podnoszenia jakości usług edukacyjnych,
wzbogacania oferty edukacyjnej i tworzenia
szkoły o wyraźnym profilu edukacyjnym tak,

by nasz uczeń miał możliwość
ciągłego, wszechstronnego rozwoju
w przyjaznej atmosferze.
W najbliższej przyszłości czeka nas
zakończenie termomodernizacji
szkoły, unowocześnienie pracowni
komputerowych, wymiana
ogrodzenia wokół szkoły. Pracujemy
nad jubileuszem 70-lecia „dwójki ”
i koncertem charytatywnym.
Realizujemy projekt „Bezpieczna +”
w klasach I-III, na który otrzymaliśmy wsparcie
finansowe w ramach Rządowego programu
wspomagania w latach 2015–2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach. Czekamy na uroczystość
przyjęcia szkoły do elitarnej Dolnośląskiej Sieci
Szkół Wpierających Uzdolnienia.Otrzymaliśmy
też finansowe wsparcie w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych - „Aktywna tablica”.
Zatem wzbogacimy się o kolejne tablice
interaktywne z projektorami
krótkoogniskowymi. Przed nami też
uroczystości związane z 20.rocznicą nadania
naszej szkole wyjątkowego imienia Nauczycieli
Tajnego Nauczania. Przygotowujemy się także
do realizacji międzynarodowego projektu
we współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji.
 Czym jest dla Pani nagroda Kuratora
Oświaty?
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
sprawiła mi ogromną radość. Ma ona
wyjątkowe znaczenie, gdyż jest uznaniem
dla pracy całej szkoły: nauczycieli,
pracowników, uczniów i rodziców,
za co wszystkim dziękuję.Nagroda jest też
promocją świebodzickiej oświaty.
Dla mnie osobiście przyznane wyróżnienie jest
z pewnością motywacją do podejmowania
kolejnych wyzwań!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala

Lista nagrodzonych przez Burmistrza nauczycieli ze świebodzickich szkół
 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4
Wiesława Grochowska
Elżbieta Kurdybelska
Dorota Uzar - dyrektor
 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Aneta Bogucka
Anna Broszczak
Małgorzata Chojda-Ozga
Elżbieta Szram
Teresa Walczak-Jusiel
- dyrektor, nagroda
Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty
 Publiczna Szkoła
Podstawowa Integracyjna
Justyna Gąsior
Jolanta Bieniasz
Magdalena Stąpor dyrektor, nagroda Ministra
Edukacji Narodowej

 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3
Piotr Mróz
Agnieszka Kiryczuk
Bożena Tumińska-Czykieta
Jolanta Styrna-Grossmandyrektor
 Publiczne Gimnazjum Nr 1
Marzanna Wołoch
Katarzyna Cabanek
Waldemar Grochowski
- p.o. dyrektora
 Publiczne Przedszkole Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Elżbieta Raszewska
Alina Cichanowska
Alicja Mokrzyńska - dyrektor
 Publiczne Przedszkole Nr 3
Anna Rychlik
Beata Gil- dyrektor
ODZNACZENIA MEDALEM
I KRZYZEM

 Odznaczenie przez MEN
Medalem Srebrnym
za długoletnią służbę
w uznaniu za wzorowe
wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy
zawodowej:
 Publiczne Gimnazjum Nr 1
- Dorota Filipek - Ada
Talarska
 Przyznany przez MEN
Brązowy Krzyż za zasługi
z działalności na rzecz
rozwoju oświaty:
 Publiczne Gimnazjum Nr 1
- Marzanna Wołoch
 Odznaczenie Medalem
Komisji Edukacji Narodowej
w uznaniu szczególnych
zasług dla oświaty
i wychowania:
 Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4 - Wiesława
Grochowska
- Violetta Dziedzińska

Chudy i straszyki
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oświata

października 2017 r.
w Szkole Podstawowej nr
4 odbyła się „żywa lekcja
przyrody”, której tematem
były owady. Bliskie spotkanie
z przedstawicielami tej najliczniejszej grupy zwierząt na świecie
zaowocowało przełamaniem nie-

chęci i lęku do bezpośredniego kontaktu z nimi. Dzieci usłyszały wiele
ciekawych informacji na temat tych
owadów: sposoby hodowli, odżywianie, sposoby obrony i kamuflażu,
a także fakty i mity na ich temat
Podczas prelekcji zostały zaprezentowane różne okazy: świerszcze, sza-

rańcza wędrowna, modliszki, liściec
Laura i patyczak o imieniu Chudy.
Były również straszyki oraz największy karaluch
na świecie - karaczan madagaskarski.

DODATKOWY NABÓR
DO PROGRAMU DOTACYJNEGO
NIEPODLEGŁA 2017

iuro Programu „Niepodległa” ogłasza dodatkowy naB
bór do programu dotacyjnego

Niepodległa 2017, który będzie
trwał od 9 do 15 października.
Do udziału w konkursie zapraszamy zwłaszcza uczestników poprzedniego naboru, którym nie udało się otrzymać dofinansowania.
Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do północy 15 października
mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.
W 2017 roku można uzyskać
dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale,
koncerty, happeningi, spektakle,
wystawy, konkursy, przeglądy,

tworzenie ścieżek edukacyjnych
i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele
innych. Projekty muszą zostać
zrealizowane do 30 listopada
2017 roku.
W dodatkowym naborze na
dofinansowanie działań przewidziano 1 milion zł, a pojedyncze
wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. do 50
tys. zł. Wnioskodawcy muszą
zapewnić 15% wkładu własnego
i przygotować projekt zgodny
z tematyką programu dotacyjnego.
Więcej informacji na temat
naboru znajduje się w zakładce
„Dotacje”:
niepodlegla.gov.pl/dotacje/
niepodlegla/

70-lecie Dwójki

Uczniowie świebodzickiego LO w drugim etapie
Dolnośląskiego Drużynowego Konkursu z Chemii
talentowani uczniowie z kl.
III c: Karolina Szwarc,
U
Jakub Mikus oraz rezerwowa

Aleksandra Mazurkiewicz pod
opieką prof. M. Drzała wzięli
udział w Dolnośląskim Drużynowym Konkursie z Chemii.
Konkurs ten odbywa się co roku
i jest organizowany przez Politechnikę Wrocławską. Zaczęło
się od 1. etapu, w którym członkowie drużyn osobno rozwiązywali test eliminacyjny. Nasi zawodnicy świetnie poradzili sobie
z zadaniami i awansowali do
drugiego, finałowego, etapu,
podczas którego wspólnie roz-

wiązywali kolejny test. Jest to
imponujące osiągnięcie, gdyż
zadania są naprawdę trudne. Po
ciężkich zmaganiach ostatecznie
zajęli 10. miejsce na 19 pozostałych szkół. Uczestnicy mieli
również przyjemność brać
udział w wykładzie na temat
chorób grzybiczych oraz mocy
leczniczej selenu. Co więcej, po
testach czekało na nich słodkie
co nieco. Mimo że nie stanęli na
podium wszyscy jesteśmy z nich
bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów w naukowej
karierze.
/LO Świebodzice/

o będzie wielka uroczystość.
Publiczna Szkoła PodstaT
wowa nr 2 z Oddziałami In-

Tak, tak, tak! Dla kolejnej,
świetnej akcji szkoły w Cierniach
D
o końca października
potrwa zbiórka karmy
dla porzuconych zwierząt z schroniskach naszego
regionu. Zbiórkę organizują nauczyciele z Publicznej Szkoły
Podstawowej Integracyjnej pod
„dowództwem” polonistki i dobrego ducha wszelkich tego
typu akcji - pani Justyny Gąsior. Do zbiórki włączają się
inne szkoły i instytucje - także
Urząd Miejski w Świebodzicach.
- Zima to najtrudniejszy czas
dla porzuconych zwierząt...
Niezależnie od tego, kim jesteś.
Niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. I Ty możesz
pomóc.
Ogłaszamy drugą edycję naszej akcji. W zeszłym roku

nazbieraliśmy wspólnie pół tony jedzonka. :)
Do końca października każdy może włączyć się do naszej
akcji. Zbieramy: karmę suchą
i mokrą dla kotów i psów, środki czystości (głównie płyny do
mycia podłóg), koce, legowiska
oraz zabawki dla zwierząt.
Można też wpłacać pieniądze,
które będą przeznaczone na
leczenie zwierząt i opłacenie
pobytu w hotelikach.
Bardzo liczymy na Wasze
wielkie serca dla potrzebujących zwierzaków. One same
nie poproszą o pomoc. Bądźmy
ich głosem!
W tym roku zbiórkę prowadzimy równolegle w naszej
szkole na Cierniach, na siłowni
OSiR , w lecznicy Stiopka,
w Pracowni Urody, a także

w Urzędzie Miejskim. Czy pobijemy zeszłoroczny półtonowy
wynik? Byłoby wspaniale!

- napisała na swoim profilu FB
Justyna Gąsior.
No to bijemy rekord.

tegracyjnymi im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania w listopadzie świętować będzie huczny
jubileusz - 70 lat istnienia. Szacowna jubilatka trzyma się nad
podziw dobrze, a jako że właśnie
przechodzi gruntowny termolifting - w zasadzie można mówić, że wręcz odmłodniała.
Ale nie zmienia to faktu, że
szkoła działa nieprzerwanie od
70 lat i taki jubileusz należy
uczcić.
Uroczyste obchody zaplanowano na 10 listopada. Wszystko

zacznie okolicznościowa msza
święta w kościele pw. Św. Brata
Alberta Chmielowskiego - to
o godz. 13:00.
Następnie o godz. 14:00 nastąpi otwarcie spotkania dla
gości, będzie obowiązkowy program artystyczny, sentymentalny
spacer po szkole a także poczęstunek.
Natomiast na godz. 17:00
zaplanowano koncert charytatywny zatytułowany „Wehikuł
czasu”.
Nasza redakcja z przyjemnością zrelacjonuje to wyjątkowe
wydarzenie.
I

Niemiecki producent odzieży wysokiej jakości,
do swojej spółki córki w Polsce, zatrudniającej
około 30 pracowników, poszukuje

KIEROWNIKA SZWALNI
Wymagania do stanowiska:
G bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

lub angielskiego;

G rozległa wiedza techniczna, pozwalająca nadzorować

pracowników skrawania, szycia i prasowania odzieży;

G miejsce zamieszkania w kierunku południowo-

zachodnim od Wrocławia (zakład położony jest
w odległości około 60km na południowy zachód
od Wrocławia)
G znajomość pakietu MS Office (znajomość narzędzi
Gerber-CAD-Schnittsystem będzie dodatkowym atutem).
Kandydatom oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie
do osiąganych wyników oraz możliwości rozwoju.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji
(życiorys oraz list motywacyjny) w odpowiednim języku
obcym na adres e-mail: rekrutacja.szwalnia01@wp.pl

Dofinansowanie do wymiany
ogrzewania od przyszłego roku
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
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T

ak, jak zapowiadał burmistrz Bogdan Kożuchowicz, gmina rozpoczęła pracę nad stworzeniem programu dofinansowania kosztów wymiany ogrzewania węglowego na bardziej przyjazne środowisku.
Obecnie przygotowywany jest projekt
uchwały w sprawie dotacji do zmian sposobu ogrzewania w ramach ograniczania tzw.
niskiej emisji. Wszystko skazuje na to, że
świebodziczanie będą mogli starać się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na
bardziej ekologiczne na podobnych zasadach,
jak odbywało się to w kwestii przyłączy kanalizacyjnych. Gmina będzie dotowała zmianę
ogrzewania, ale w jakiej wysokości - to na
razie pozostaje w kwestii dyskusji i analiz.
Program wsparcia ruszy od przyszłego
roku.

Nie pal śmieci, za trucie zapłacisz wysoki mandat!
Sezon grzewczy wkrótce ruszy pełną parą - już dziś uczulamy wszystkich posiadaczy
pieców tradycyjnych, opalanych węglem- nie spalajcie w nich śmieci, ubrań, plastiku,
miało węglowego i wszelakich odpadów! Trujecie tym siebie i swoje dzieci! Poza tym
- Straż Miejska będzie konsekwentnie kontrolować i nakładać mandaty na tych,
którzy spalają w swoich piecach nieodpowiednie materiały. Jest to ustawowo zakazane,
a strażnicy mają uprawnienia, by wejść do domu i skontrolować rodzaj paliwa.
Jeśli ktoś będzie miał wątpliwości - strażnicy mogą okazać pisemne upoważnienie,
wystawione przez Burmistrza Miasta Świebodzice.
Mieszkańcy będą mogli także zażądać od strażników okazania takiego pisemnego
upoważnienia. Bez względu na to warto pamiętać, że Straż Miejska posiada
kompetencje do kontrolowania - zwłaszcza po zgłoszeniu interwencji.
- Są takie sytuacje, że ktoś nie chce okazać czym pali, ale mamy takie uprawnienia
ustawowe i możemy wchodzić na posesje - podkreśla Łukasz Gil, Komendant Straży
Miejskiej w Świebodzicach.

Szpital wytyczył miejsce
dla niepełnosprawnych
PO NASZEJ INTERWENCJI

ziękujemy Dyrekcji Szpitala
„Mikulicz” za poważne
D
i szybkie podejście do tematu.

Kilka miesięcy temu, na prośbę
jednej z Czytelniczek, interweniowaliśmy w sprawie braku
miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych pod szpitalem. Z placówki korzysta wiele

osób mających problemy z poruszaniem, przywożone są tu dzieci na wózkach. Brak miejsca był
sporym problemem.
Na szczęście dyrekcja zareagowała błyskawicznie i już w
lecie takie miejsce zostało wytyczone i oznakowane. Z przyjemnością o tym informujemy.

Dziecko musiało czekać

od koniec września
zwróciła się do naszej
P
redakcji rozżalona mama

przedszkolaka, który nie
został przyjęty w dniu 20.09,
o godz. 16:00 do przyszpitalnej przychodni. Dziecko
miało bardzo wysoką gorączkę, jednak lekarz kazał matce
ponad godzinę czekać w poczekalni a ostatecznie poinformował, że dziecka nie
przyjmie.
Kobieta czekała do godz.
18:30 i dopiero wówczas
dziecko zostało przyjęte w ramach opieki świątecznej.
- Dlaczego lekarz nie przyjął dziecka w przychodni
mimo, iż miało bardzo wysoką gorączkę i źle się czuło?

- o to zapytaliśmy Annę
Szewczuk-Łabską, rzeczniczkę spółki EMC, do której
należy Szpital „Mikulicz?
- W tym dniu w naszej
przychodni było dużo dzieci
w podobnych stanach, które
były przyjmowane przez
lekarza pediatrę - wyjaśnia
rzeczniczka. - Lekarz poinformował mamę chłopca, że
do godz. 18:00 są już
umówione inne dzieci z infekcjami i gorączką, ale jeśli
któryś z tych pacjentów nie
zgłosi się, to będą mogli być
przyjęci w to miejsce. Tego
dnia na wizyty zgłosili się
wszyscy zarejestrowani. Były to dzieci - niejednokrotnie
jeszcze młodsze - z wysoką

Nasz „Mikulicz” w sieci
szpitali
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Masz w domu piec węglowy, możesz
otrzymać dofinansowanie na
wymianę ogrzewania

Sienkiewicza przejezdna

d 1 października obowiązuje tzw. sieć szpitali. Ustawa
tworząca sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania,
O
które mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki

zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne
i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego
w szpitalach. Mają zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.
Świebodzicki szpital „Mikulicz” znalazł się w ministerialnej
sieci.
Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni
poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali,
których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia
Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria
kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzą
tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie
szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim
umowę - bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu
konkursowym.
Dla pacjentów - teoretycznie - nic się nie zmienia, oprócz
tzw. nocnej i świątecznej opieki. W „sieciowych” szpitalach
będą funkcjonować przychodnie nocnej i świątecznej opieki
lekarskiej, gdzie mają trafiać ci chorzy, którzy wcześniej trafiali na SOR-y np. ze zwykłym przeziębieniem, co odciąży
szpitalne oddziały ratunkowe i spowoduje, że będą się zajmować faktycznie tym, do czego zostały powołane - czyli ratowaniem życia w nagłych i trudnych przypadkach.
Ministerstwo twierdzi także, że sieć szpitali ma skrócić
kolejki oczekuj na zabiegi pacjentów jednak eksperci podchodzą do tego z dużą ostrożnością.

gorączką, wymiotami, biegunką i ostrym zapaleniem
krtani - podkreśla Anna Szewczuk-Łabska. - Jednocześnie
w trybie i stanie ostrym zostało przyjęte dodatkowo
dziecko ugryzione przez psa.
Po zakończeniu pracy POZ,
tj. po godz. 18-tej świadczenie usług przejął lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który przyjął wszystkie oczekujące osoby. Jednocześnie warto pamiętać, że
jeśli stan zdrowia nasz czy
naszego dziecka jest stanem
zagrażającym życiu, to należy wezwać Pogotowia Ratunkowe.
I

d poniedziałku, 9 października, jest już przejezdna
O
ulica Sienkiewicza. Remont

zastępczy odcinka nawierzchni
zakończył się o wiele szybciej,
niż zakładano, co z pewnością
ucieszyło kierowców.
Droga została naprawiona
przez gminę, ponieważ wykonawca remontu ulicy odmówił
jej dalszych napraw. Samorząd
wykonał naprawę na własny
koszt, a w sądzie będzie dochodzić od wykonawcy zwrotu kosztów.

Remont był konieczny, ponieważ w kilku miejscach wystąpiły zapadnięcia kostki i spore
ubytki. Był to efekt nieprawidłowo wykonanej podbudowy, co
stwierdzili niezależni eksperci,
powołani przez gminę. Wykonawca dokonał jednej poprawki,
ale okazała się ona niewystarczająca i uszkodzenia pojawiły
się ponownie. Kolejnej naprawy
odmówił, dlatego gmina wykonała ją z własnych środków.

Więcej wsparcia na południe
województwa

asza gmina włączy się do prac
nad strategią rozwoju społeczN
no- gospodarczego południowej

części Dolnego Śląska. Powstanie
dokument pod nazwą "SUDETY
2030", który będzie opisywał problemy i niekorzystne zjawiska, z
jakimi boryka się nasz region.
W obecnej i następnej perspektywie finansowej UE Dolny Śląsk
otrzyma znacznie mniej środków,
ponieważ statystycznie w dokumentach Unii cały Dolny Śląsk jest
zbyt zamożnym regionem. W tej
sytuacji samorządy biedniejszych
subregionów południa Dolnego
Śląska nie otrzymają wsparcia
mimo, że akurat te obszary tej
pomocy najbardziej potrzebują.

Jedyną i ostatnią szansą na
modernizację i rozwój jest stworzenie wspólnego programu na
wzór Aglomeracji Wałbrzyskiej
lub Polski Wschodniej, dzięki
czemu możliwe będzie skuteczne
ubieganie się o finansowanie projektów z budżetu państwa i Unii
Europejskiej.
Stąd przystąpienie do prac nad
strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części
Dolnego Śląska. Będzie ona wyznaczać najważniejsze działania,
których realizacji pozwoli zmniejszyć olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym
pomiędzy częścią północną, a południową naszego województwa.

I

- Wierzę, że ten dokument przyczyni się do zauważenie problemów, z którymi gminy takie jak
Świebodzice, borykają się każdego
dnia. Ponadto strategia będzie
kompleksową odpowiedzią na
dotychczasowe błędy transformacji, jak i stojące przed naszymi
gminami wyzwania – podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Strategia „SUDETY 2030” stanie się załącznikiem do nowej
Strategii Dolnego Śląska do 2030.
Tylko wspólne działanie wszystkich ok. 96 gmin - subregionu
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego pozwolą na zrealizowanie tego
planu.

Prawie 3,3 mln zł na
nowe oblicze Krasickiego
8
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ważny temat

N

areszcie - 9 października miasto wyłoniło
wykonawcę rewitalizacji ulicy Krasickiego. Na to zadanie mieszkańcy
ulicy czekają od lat, z wielką niecierpliwością. I doczekali się
- umowa ma zostać podpisana
jeszcze w październiku, a potem
rozpoczną się już pierwsze prace.
Inwestycja jest bardzo duża,
z tego względu została podzielona na 6 etapów. Rozstrzygnięty
właśnie przetarg dotyczy 5 etapów - na szósty ogłoszone zostanie odrębne postępowanie.
Termin wykonania prac - to
30 czerwca 2019 roku.
Cała ulica będzie totalnie
odnowiona - powstaną nowe

chodniki, jezdnia i uporządkowane podwórka.
Ulica Krasickiego to bardzo
ciekawa część naszego miasta,
bo przylega do dużej części fragmentów naszych unikatowych
murów obronnych, pochodzących z okresu średniowiecza.
Mury będą zresztą wykorzystane
do poprawy estetyki tejże ulicy.
Jak czytamy w dokumentacji
projektowej, rewitalizacja ma na
celu poprawę użytkową oraz
estetyczną ulicy Krasickiego
oraz terenów przyległych, wyeksponowanie zachowanych
reliktów staromiejskich, aktywizację dostępnych terenów zielonych dla potrzeb rekreacji, ogólne uporządkowanie niezagospo-

To będzie przyjazne i piękne miejsce
I ZBIGNIEW OPALIŃSKI
I Radny z tego okręgu
- Jestem ogromnie szczęśliwy, że mieszkańcy
ulicy Krasickiego doczekają się rewitalizacji
swojej ulicy tym bardziej, że zabiegałem o to
zadanie. Ulica Krasickiego zyska zupełnie nowe
oblicze, pojawi się tu zieleń, nowe chodniki, place zabaw.
To będzie naprawdę urokliwe miejsce, a mieszkańcy ulicy
Krasickiego zasługują by żyć w przyjaznym, estetycznym otoczeniu.
Należy im się to tym bardzie , że na początku roku przeżyli ogromną
traumę związaną z zawaleniem się kamienicy pod numerem 28.

darowanych podwórek i placów
poprzez wydzielenie w nich
przestrzeni rekreacyjnych oraz
komunikacyjnych uzupełnionych nowymi nasadzeniami oraz
trawnikami, dokonanie wyburzeń chaotycznie wzniesionych
budynków gospodarczych.
Całość inwestycji zamknie
remont ulicy Krasickiego polegający na wymianie nawierzchni
jezdni i chodników (z nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową), wykonaniu w miejscu starych nowych wpustów ulicznych oraz wymianie oświetlenia
ulicznego.
Zakres prac jest bardzo duży,
stąd podział na 6 etapów.
Dotyczą one:
Etap I - rewitalizacja podwórka zamkniętego ulicami Krasickiego i Strzegomską’
Etap II - adaptacja terenów
byłych ogródków działkowych
na skwer (teren za budynkiem
UM)
Etap III - adaptacja terenu
byłych ogródków na plac zabaw
Etap IV - rewitalizacja podwórek od strony murów miejskich
Etap VI - przebudowa ulicy Krasickiego (nawierzchnia
i chodniki)
Dwa z nich powinny szczególnie ucieszyć mieszkańcówto adaptacja terenu byłych
ogródków na skwer (obszar przy

FOT. WIUALIZACJA

Na rewitalizację tej ulicy bardzo czekają mieszkańcy - jest już wyłoniony wykonawca, prace rozpoczną się w ciągu miesiąca!

Mniej więcej tak, według projektu, będzie wyglądać już niebawem ulica Biskupa Ignacego
Krasickiego
zabytkowych murach miejskich
za budynkiem UM) oraz adaptacja terenu byłych ogródków na
miejski plac zabaw (obszar
naprzeciw budynku Nr 16).
Pozostałe etapy obejmują rewitalizację podwórek i na końcu
przebudowę nawierzchni ulicy
Krasickiego.
Dzięki skwerowi z ławeczkami i placykowi do zabaw dla najmłodszych ulica po prostu ożyje
- a to jest także ważny cel rewitalizacji.
- Ulica Krasickiego to piękny
zakątek naszego Miasta, który

- tyle kosztować będzie rewitalizacja ulicy Krasickiego.
Ulica wraz z ulicą Słowackiego i Piaskową oraz budową świetlicy
dla seniorów na Osiedlu Sudeckim została ujęta we wniosku
na rewitalizację, który Gmina Świebodzice jeszcze w maju br.
złożyła do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wniosek jest już po wstępnej, pozytywnej ocenie. Ubiegamy się
o dofinansowanie w wysokości 85% inwestycji.

N

awet do 10 lat pozbawienia
wolności grozi 19-letniemu
mężczyźnie,
zatrzymanemu
przez świebodzickich policjantów za kradzież z włamaniem do
jednego z mieszkań na terenie
miasta. Jego łupem padła konsola do gier wraz z kontrolerami
oraz z grami. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie.
Teraz o jego losie zdecyduje
Sąd.
Jak podaje sierż. Magdalena
Ząbek, Oficer Prasowy KPP
w Świdnicy, 25 września br. 64letnia mieszkanka Świebodzic

nie pierwszy etap, ale czekamy
na rozstrzygnięcie, które zapadnie najprawdopodobniej pod
koniec roku. Mimo tego przystępujemy do realizacji zadania,
bo jest ono niezwykle ważne
społecznie.
Mam nadzieję, że Państwa
cierpliwość będzie nagrodzona
i nowa ulica wszystkim się
spodoba - dodaje burmistrz.
I

Przetarg na V etap rewitalizacji Krasickiego

3.298.380,90 zł

Amator gier

zasługuje na przywrócenie go do
życia i atrakcyjne zagospodarowanie tak, by mógł służyć mieszkańcom do odpoczynku i rekreacji - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
- Jestem przekonany, że rewitalizacja spowoduje taki właśnie
efekt. Wiem, że mieszkańcy
długo czekali na swoją kolej, ale
z kolei my czekaliśmy na uruchomienie odpowiednich projektów, by móc się ubiegać
o dofinansowanie. Nasz wniosek
jest złożony, przeszedł pozytyw-

będzie ogłoszony odrębnie - ponieważ sprawa utknęła na razie
u konserwatora zabytków. Chodzi o obszar obejmujący miejsce
po zawalonej kamienicy z numerem 28. W planach jest tu
wykonanie podwórka, placu zabaw, przebudowa komórek
i nawierzchni. Pojawi się także symboliczne miejsce,
upamiętniające ofiary tragicznej katastrofy z 8 kwietnia 2017 roku.
Co to będzie dokładnie - na razie nie wiadomo, ewentualne
propozycje będą poddane konsultacjom społecznym.

§ Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI
zgłosiła kradzież z mieszkania
konsoli do gier wraz z 3 kontrolerami i 4 grami.
Wartość skradzionego sprzętu
wyceniała na kwotę 2 tys. złotych.
Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji
w Świebodzicach wykonali szereg czynności operacyjnych,
w wyniku których ustalili i zatrzymali sprawcę tego czynu.
Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Świebodzic. Dalsze działania policjantów doprowadziły do
odzyskania skradzionego sprzętu, który ujawniony został w jednym z lombardów na terenie
Wałbrzycha.
Skradzione mienie odzyskano
w całości. A sprzęt, powrócił już
do rąk prawowitej właścicielki.
Policjanci prowadzą dalsze
czynności w sprawie, bowiem
ma ona charakter rozwojowy.

I Ponad 10 zgłoszeń dotyczących
nieprawidłowo zaparkowanych autach
- np. na kopertach - odnotowała
w mijającym tygodniu nasza Straż Miejska.
I 3 października, Aleje Lipowe,
spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, skończyło się to mandatem
w wysokości 100 zł.
I 3 października, zanieczyszczona droga
gruntowa, Ciernie, na miejscu stwierdzono
że była wysypana pryzma ziemi
i roślinności, ustalono sprawcę i nakazano
uprzątnąć teren.
I 3 października, ul. Kamiennogórska,
cmentarz, zgłoszenie o sarnie, zaklinowanej
w ogrodzeniu cmentarnym. Strażnicy
rozgięli szczeble ogrodzenia, zwierzę
wydostało się i odbiegło do lasu.
Brawo, strażnicy!
I 4 października, ul. Wałbrzyska,
spożywanie alkoholu na ławeczce
przed cmentarzem, mandat 100 zł.
Podobnie na Placu Jana Pawła II te ławeczki
kuszą amatorów trunku. Jeszcze Wam
nie za zimno, panowie?

I 4 października, ulica Młynarska,
błąkający się pies, udało się ustalić
właściciela okazało się, że czworonóg zwiał
z posesji na Cierniach. Piesek był
poszukiwany poprzez ogłoszenia
w Internecie. Wrócił na szczęście
do swojego właściciela.
I 6 października, zastawienie wjazdu
do garażu, na Placu Dworcowym/Kolejowa.
Ustalono właściciela, nakazano przestawić
pojazd.
I 6 października, na terenie jednej
z posesji w Cierniach buszował lis.
Posesja znajduje się blisko lasu.
Zwierzę przepłoszone - uciekło.
I 9 października, zgłoszenie o chorym
kocie, który przybłąkał się na ul. Promienną.
Zwierzę było wychudzone, zaropiałe.
Kociak został odwieziony do lecznicy
w Strzegomiu.
I Po silnych wiatrach, które wyrządziło
sporo szkód na terenie Dolnego Śląska,
w Świebodzicach było w miarę spokojnie.
Straż Miejska odnotowała obluzowany
baner reklamowy w Rynku, przewróconą

barierkę na ul. Środkowej.
Na ul. Kamiennogórskiej, naprzeciwko
cmentarza, zwalił się na jezdnię dąb.
Drzewo zostało szybko usunięte.
Podobne zdarzenie miało miejsce
w Cierniach
I 6 października, policjanci zatrzymali
24-latka na gorącym uczynku kradzieży
w Polomarkecie. Chłopak ukradł towar
o wartości 650 zł. Obsługa sklepu
zauważyła, że coś chowa do torby
i przy wyjściu ze sklepu został zatrzymany.
Mężczyzna jest znany policji, był notowany
za kradzieże.
I 6 października - nietrzeźwy kierujący
skuterem. Okazał się nim 41-latek,
mieszkaniec Cierni. Został zatrzymany
podczas rutynowej kontroli prez patrol
policyjny. Miał prawie 1,20 promila
w wydychanym powietrzu.
I 6 października, w jednym z mieszkań
przy ul. Skłodowskiej zabezpieczono 4,5 kg
tytoniu bez akcyzy.
Informacje pochodzą z Komisariatu Policji
w Świebodzicach oraz Straży Miejskiej.

Samorząd na luzie
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społeczeństwo

Są młodzi, ciekawi, nie mają oporu, by zadać
kłopotliwe pytanie. Młodzież wzięła „na spytki”
burmistrza Bogdana Kożuchowicza i radnych Rady
Miejskiej. Było ciekawie, z humorem, a burmistrz
poproszony, by zaśpiewał - zrobił to bez wahania

T

o tytuł projektu, realizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską
w Świebodzicach. Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom, uczniom świebodzickich szkół, jakie są zadania
i kompetencje samorządu. Nuda? Wcale nie, jeśli rozmówcami są burmistrz Bogdan Kożuchowicz i radni, którzy znaleźli
czas i chęć, by porozmawiać
z młodzieżą.
Pierwsze spotkanie w ramach
projektu odbyło się w Miejskim
Domu Kultury 4 października.
Na zaproszenie MRM odpowiedział burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz radni Rady Miej-

skiej: Wiceprzewodniczący Jan
Klepiec, Sławomir Łukawski,
Piotr Krzyśpiak i Marek Jakubina (na marginesie - zaproszenie otrzymali wszyscy radni,
cały skład, czyli 21 osób).
- Cieszę się, że powstał taki
projekt, bo dzięki niemu będziemy się mogli lepiej poznać. Za
chwilę to wy będziecie podejmować ważne decyzje, glosować, wybierać władze. Dobrze,
że chcecie się dowiedzieć, po co
ten samorząd tak naprawdę jest
i jakie ma uprawnienia - podkreślał burmistrz.
Pierwsza część spotkania
opierała się na pytaniach, zadawanych przez prowadzących,

radnych MRM: Natalię Moskwę i Kacpra Jakubinę. W drugiej części oddano głos publiczności - czyli gimnazjalistom.
- Czy panu nie znudziło się
bycie burmistrzem? - to było
pierwsze, dość prowokacyjne
pytanie.
- Na nudę to ja nie mam czasu
- śmiał się Bogdan Kożuchowicz. - Jest ciągle tyle nowych
wyzwań, pomysłów, bo przecież
każda, nawet drobna inwestycja,
zaraz pociąga za sobą kolejne,
i następne. Tu naprawdę nie
można się nudzić, uwierzcie mi.
- A jakie są pana największe
marzenia?
- Z punktu widzenia funkcji,
którą pełnię, to przede wszystkim doprowadzenie do utworzenia Domu Złotego Wieku dla
osób starszych i samotnych
- a do tego już coraz bliżej.
I wybudowanie lotniska sportowo-dyspozycyjnego.
Ciekawe pytania zadano także
radnym - np. co trzeba zrobić, by
zostać radnym.
- To ciężka praca, służba dla
mieszkańców. Ale ja to bardzo
lubię - podkreślał Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec.
Młodzi ludzie chcieli też wiedzieć, czym zajmują się komisje
i kto tak naprawdę jest ważniejszy: burmistrz czy Rada?
- To dobrze widać na przykładzie budżetu, który uchwalany

jest co roku - wyjaśniał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Burmistrz przygotowuje
i przedstawia Radzie propozycje
np. jakie inwestycje realizować
i ile przeznaczyć na nie pieniędzy, ale to Rada Miejska podejmuje uchwałę o jego przyjęciu i realizacji.
- Budżet to nasze wspólne pieniądze, dlatego długo dyskutujemy i przyglądamy się każdej
zaplanowanej w nim złotówce
- dodał radny Sławomir Łukawski.
- Czy radny w kinie, na zakupach albo na grillu - to dalej
radny? - drążyli ciekawscy
prowadzący.
- Ja zawsze czuję się radnym,
bo jestem wizytówką miasta
i reprezentuję wyborców, którzy
oddali na mnie swój głos - mówił radny Marek Jakubina.
- Funkcja radnego niesie ze sobą
pewną godność, to funkcja publiczna, reprezentatywna.
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Co o spotkaniu myślą młodzi radni?
NATALIA MOSKWA
- W ramach realizacji projektu inicjatywy
młodzieżowej przeprowadziliśmy, jako grupa
projektowa w składzie: Daria Kulesza, Wiktor
Młynarkiewicz, Kacper Jakubina, Patryk
Dworzyński oraz Natalia Moskwa warsztaty
dla młodzieży gimnazjalnej w MDK.
Cały projekt zatytułowany: „Samorząd na luzie” miał pokazać
młodzieży na czym polega praca w samorządzie i co można dzięki
niemu załatwić w sposób przystępny, łatwy w odbiorze. Naszym
zdaniem debata jest właśnie taką formą. Na pierwszym spotkaniu
była to luźna konwersacja, choć prowadzona przez naszych
moderatorów. Każdy miał również okazję zadać własne pytania
do naszych gości, które wcale nie musiały dotyczyć spraw
związanych z obowiązkami, ale przybliżenia nam chociażby osoby
Pana Burmistrza Bogdana Kożuchowicza. Dowiedzieliśmy się
min. na czym polegają jego obowiązki, ale również jaki jest jego
ulubiony kolor i sport, a nawet udało nam się posłuchać, jak
śpiewa. Wśród gości byli głównie radni i udzielili oni mnóstwo
ciekawych odpowiedzi na pytania prowadzących. Wydaje nam się
że całość została odebrana pozytywnie, a my sami jesteśmy
zadowoleni z efektu naszej pracy. Mamy nadzieję, że drugie
spotkanie będzie równie owocne.

- A co z krytyką np. ze strony mieszkańców, opozycji, jak
ją przyjmujecie?
- Krytyka jest ważna, potrzebna, nie jest krytykowany ten, co
nic nie robi - zauważył filozoficznie Piotr Krzyśpiak. - Ale
mało jest tej cennej, konstruktywnej krytyki, więcej niezadowolenia, narzekania, chęci dogryzienia.

Pytania, pytania...
To było naprawdę fajne spotkanie i ciekawa rozmowa. Szkoda,
że z zaproszenia skorzystało tak niewielu radnych

Co o spotkaniu myślą młodzi radni?
KACPER JAKUBINA
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony,
że rozmowa przebiegała luźno. Poczuliśmy,
że radni i burmistrz są takimi samymi ludźmi,
jak my, niczym się nie różnimy. Miła atmosfera,
komunikatywność z radnymi była na bardzo
wysokim poziomie. To było o wiele lepsze, niż zwykła, nudna
lekcja WOS-u.

W drugiej części pytania mogli zadawać gimnazjaliści. Okazało się,
że chętnych nie brakowało, a pytano głównie burmistrza Bogdana
Kożuchowicza - jaki sport uprawia, jakiemu klubowi z ekstraklasy
kibicuje, czy słucha muzyki a jeśli tak - to jakiej, i czy gra na jakimś
instrumencie?
- Lubię blues i jazz, trochę gram na organkach, ale najbardziej
lubię śpiewać. - A zaśpiewa pan coś? - od razu padło z sali.
I burmistrz zaśpiewał - fragment swojej ulubionej arii z „Barona
cygańskiego”, z dedykacją dla młodych ludzi:
„Wielka sława to żart, książe błazna jest wart, złoto toczy się
w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk”.
No i to był już finał spotkania, oczywiście gorące brawa - chyba
pan burmistrz zaskoczył trochę młodzież i chyba było to bardzo
pozytywne zaskoczenie, bo okazało się, że mamy prawdziwy
samorząd na luzie.

Uczymy ratować - znowu
października odbędzie się ogólnopolska lekcja resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, pod patronatem Wielkiej Orkiestry
16
Świątecznej Pomocy. Oczywiście, Świebodzice jak zawsze włącza-

ją się w bezcenne działania, zapraszamy do hali sportowo-widowiskowej OSiR Świebodzice sp. z o.o. Wydarzenie rozpocznie się o
godz. 12.00.
W 2016 pobiliśmy Rekord Polski - w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczestniczyło łącznie 16 557 osób. W
całym wydarzeniu wzięło udział 66 745. Jak będzie w tym roku? To
zależy od Was!
Zapraszamy gorąco w imieniu szefowej świebodzickiego Sztabu,
Zofii Marek.

Ponad godzinne spotkanie pozwoliło młodym ludziom trochę
innym okiem spojrzeć na samorządowców. Może zachęci kogoś
do działania?
Młodzież pytała też o dziwne,
niecodzienne sytuacje.
- Podam taki przykład, który
szczególnie utkwił mi w pamięci
- włączył się radny Sławomir
Łukawski. - Mieliśmy kiedyś na
sesji taką sytuację: była uchwała
o przekazaniu wsparcia z budżetu gminy - 5 tys. zł - dla OSP
w Stanowicach. Jeden z opozycyjnych radnych bardzo się temu
sprzeciwił twierdząc, że to marnowanie pieniędzy. Kilka tygo-

Tak było rok temu

dni później ci strażacy ochotnicy najdłużej u nas stacjonowali
po tragicznym zawaleniu kamienicy na ul. Krasickiego.
Burmistrza zapytano jeszcze
o to, kim chciał zostać będąc
w ich wieku?
- Chyba nie miałem wtedy
jeszcze sprecyzowanych planów
- nie ukrywał burmistrz Kożuchowicz. - Ale w sumie chciałem zostać nauczycielem i tak
się stało.

Powolutka rewolucja
10
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Rozmowa z Aleksandrem Jermakowem, nowym Przewodniczącym świebodzickiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Aleksander Jermakow to z pewnością
osoba, która wie, czego chce. Życzymy
powodzenia i dobrych pomysłów

O

d 1 października pan
Aleksander przewodniczy największemu
związkowi, zrzeszającemu seniorów w Świebodzicach. Jak sam mówi - chce dużo
zmienić, ale powoli, stopniowo.
Ale rewolucja już nastała, widać

ją chociażby na biurku przewodniczącego, na którym stoi laptop
- sprzęt niewidziany tu chyba
nigdy. Jednym słowem - nowa
miotła już zamiata.
G Panie Aleksandrze, proszę
przyjąć serdeczne gratulacje
w związku z objęciem funkcji.

Co czeka Związek Emerytów
pod Pana przewodnictwem,
będzie dużo zmian?
- Oczywiście, chcę wprowadzić sporo nowości, ale spokojnie, w końcu działam w obszarze
osób starszych, które już nie
muszą się spieszyć (śmiech).

A tak na poważnie - podejmując
się tej funkcji, nie była to decyzja
pochopna. Ja zawsze mam
wszystko dobrze przemyślane.
I tak jest w przypadku Związku,
mam poukładane plany, ale na
razie nie chcę wszystkiego zdradzać.

G Ale proszę uchylić rąbka
tajemnicy, co w najbliższym
czasie?
- Moim marzeniem jest rozwinięcie i rozszerzenie działalności
zespołu Akord. Ma on już swoją
tradycję i pozycję w świadomości mieszkańców, ale warto iść
do przodu. Sam jestem miłośnikiem tańca, zresztą jako menadżer zespołu Catawba znam się
na tym „biznesie”. Marzy mi się,
by Akord nie tylko śpiewał, ale
i tańczył. Myślę o country, bo to
jest muzyka, którą każdy lubi,
a taniec nie wymaga szczególnej
kondycji.
G Związek ma swoje tradycje,

kultywowane przez lata
spotkania wigilijne,
wielkanocne, Dzień Seniora,
itd. - czy tu się coś zmieni?
- Ależ skąd, to są ważne
wydarzenia dla członków i od

tego absolutnie nie chciałbym
odchodzić. Przez lata Związek
wypracował pewne sprawy i wydarzenia, które są ważne dla społeczności i tego w żadnym razie
nie chciałbym zmieniać. Ja myślę raczej o nowościach, urozmaiceniu naszej oferty tak, by
przyciągnąć na nowo do naszej
organizacji. Bo jednak dziś już
nie jesteśmy tak liczni, jak przed
laty i to są fakty. Kiedyś, gdy
w organizacji wydawano żywność, przychodziło rzeczywiście
bardzo wiele osób.
G W mieście działa sporo

organizacji pozarządowych,
także aktywizujących osoby
50+ - rozważa Pan jakąś
współpracę?
- Jestem otwarty na współpracę z każdym, kto ma ciekawy
pomysł, zwłaszcza z tymi, którzy działają prospołecznie.

G A jaki według Pana wizji
powinien być Związek
Emerytów i Rencistów?
- Chciałbym, byśmy stali się
taką rodzinną, zgraną organizacją. Ja tu przyszedłem do roboty,
nie dla poklasku, proszę mi wierzyć. Mam swoje propozycje

i wierzę, że wspólnie z Zarządem będziemy dyskutować, pewnie i spierać się, ale działać wspólnie dla dobra naszych członków.
G A współpraca z władzami
miasta? Wiemy, że burmistrz
Bogdan Kożuchowicz jest
bardzo otwarty jeśli chodzi
właśnie o współpracę
z organizacjami?
- Bardzo liczę na tą współprace, zresztą jestem bardzo
wdzięczny panu burmistrzowi za
dotychczasowe wsparcie. To człowiek, który zawsze chętnie wysłucha pomysłu i zawsze zaproponuje pomoc.
G Zatem życzymy owocnej

współpracy i ciekawych
pomysłów, które sprawią,
że Związek Emerytów zacznie
tak naprawdę drugie życie.
- Dziękuję, jestem dopiero na
początku drogi i myślę, że za rok
będą Państwo mogli ocenić
i rozliczyć mnie z pracy.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Zjazd wielkich gwiazd
w Świebodzicach
Gazeta Świebodzicka
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UWAGA, mamy dla Was
dwa pojedyńcze zaproszenia
na Galę Finałową 6. FAF!

W

środę, 4 października, w świebodzickim ratuszu odbyła
się konferencja prasowa poświęcona organizacji
w naszym mieście wydarzeń
w ramach 6. Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusz
Szymkowa. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz dyrektor naczelny festiwalu Stanisław Dzierniejko.
- Bardzo się cieszę, że pojawiła się propozycja zorganizowania w Świebodzicach spotkań
z tak wybitnymi osobowościami
polskiego kina. Takiej imprezy
w mieście jeszcze nie gościliśmy
– podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Sądząc po
ogromnym zainteresowaniu zaproszeniami chociażby na Jana
Nowickiego czy Bogusława
Lindę już wiemy, że świebodzi-

czanie czekali na takie wydarzenie.
Bezpłatne zaproszenia na spotkanie z gwiazdami były dystrybuowane w sobotę, 30 września,
I rzeczywiście, wejściówki na
Lindę i Nowickiego rozeszły się
w ciągu pierwszych 15 minut.
Stanisław Dzierniejko zaznaczył, że w Świebodzicach jest
grupa wyrobionych kinomanów,
którzy od lat podążali za festiwalem czy to do Świdnicy czy Jeleniej Góry.
- Postanowiłem, że teraz my
przyjedziemy do Świebodzic, bo
są tu ludzie, którzy znają i cenią
dobre kino - mówił dyrektor festiwalu. - Spotkałem się tu także
z wyjątkową życzliwością pana
burmistrza, czuć w tym mieście
atmosferę sprzyjającą kulturze.
Stanisław Dzierniejko zaprezentował podczas konferencji
statuetkę Złotego Szczeniaka,

BOGDAN KOŻUCHOWICZ
Burmistrz Świebodzic
- Drodzy Mieszkańcy, z wielkim entuzjazmem przyjąłem
wiadomość, iż Świebodzice będą częścią tegorocznego Festiwalu
Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa.
Rolą człowieka świadomego jest znajomość otaczającego go
świata - środowiska, którego go kształtuje i kultury,
w której wyrósł, i przez którą wyraża swoją wrażliwość.
Tym bardziej jestem niezmiernie dumny, że podążając za tymi
ideami Gmina Świebodzice bierze udział w tak imponującym
wydarzeniu jak Festiwal.
Przedsięwzięcie promujące sztukę filmową to ważny krok do
utrwalenia w świadomości widza dotychczasowych kreacji,
które na stałe wpisały się do kanonu polskiej kinematografii,
definiując etos pracy aktora, ukazując ludzkie relacje i wrażliwość,
a także akcentując zmienność otaczającej rzeczywistości.
Budujący jest fakt, że częścią tegorocznej edycji Festiwalu mogą
być mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy dzięki recitalowi,
warsztatom dla dzieci i młodzieży, spotkaniom
i sesjom z artystami, będą mieć okazję do skonfrontowania
swoich wrażeń artystycznych i ekranowych wyobrażeń
z bezpośrednimi refleksjami aktorów. Bo przecież film to opowieść
o ludziach i im powinien być dedykowany.

Drodzy Czytelnicy, to prawdziwa gratka - mamy dla Was dwa,
zaproszenia na Galę Finałową tegorocznego Festiwalu
Aktorstwa Filmowego. Wielka, festiwalowa feta
z udziałem wspaniałych gwiazd, postaci znanych z ekranów
kinowych i telewizyjnych, odbędzie się 19 października
w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, o godz. 19:
00. Poprowadzą ją: Joanna Brodzik i Robert Gonera.
Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Dzierniejki, dyrektora
naczelnego FAF, mamy dla Was dwa pojedyńcze zaproszenia
na tę wielką uroczystość. To niezapomniana okazja,
by zobaczyć wiele wspaniałych osobistości - i włożyć
prawdziwie wieczorowe stroje!
Aby zdobyć zaproszenie, wystarczy odpowiedzieć na jedno
pytanie:

Jak nazywa się postać, kreowana
przez Bogusława Lindę w ostatnim filmie
Andrzeja Wajdy „Powidoki”?
nagrody, która wręczana jest
corocznie za najlepsze kreacje
aktorskie pierwszo-i drugoplanowe. Jury przyznaje także Platynowe Szczeniaki - za wybitne
osiągnięcia w aktorstwie filmowym. W tym roku odbiorą je:
Anna Dymna oraz Olgierd Łukaszewicz.
Spotkania z gwiazdami 6.
FAF odbędą się w Świebodzicach 15 i 16 października,
będziemy gościć Annę Samu-

sionek, Olgierda Łukaszewicza,
Jana Nowickiego i Bogusława
Lindę. Monodram wystawi także młody, łódzki aktor Hubert
Kułacz. Uczestnictwo w festiwalowych wydarzeniach jest
bezpłatne, należało tylko odebrać zaproszenia.
Gala otwarcia 6. FAF, która
będzie miała miejsce 14 października w Dolnośląskim Centrum Filmowym, transmitowana
będzie na antenie TVP Info

Prosimy dzwonić na numer: 660 157 518
Czekamy na Państwa telefon we wtorek, 17 października,
o godz. 12:00.

Projekcje i dyskusje
W ramach głównych wydarzeń FAF we Wrocławiu zaplanowane
są projekcje filmów, w których stworzone zostały kreacje aktorskie
nominowane do tegorocznej nagrody Złotych Szczeniaków.
W Świebodzicach także odbyły się pokazy filmów z udziałem
aktorów, których będziemy u nas gościć.
W czwartek, 5 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
pokazane zostały „Powidoki”, z główną rolą Bogusława Lindy,
gościa naszej edycji. Przed projekcją dyrektor Małgorzata
Grudzińska przedstawiła pokrótce sylwetkę granego
przez Bogusława Lindę malarza.
A 12 października widzowie obejrzeli budzący wiele kontrowersji
„Smoleńsk”, w którym kreację stworzyła Anna Samusionek,
aktorka, którą również zobaczymy w Świebodzicach.
O wrażeniach i opiniach napiszemy oczywiście szerzej w relacji
po festiwalu - czytajcie nas koniecznie 27 października!

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Stanisław Dzierniejko
zaprezentowali statuetkę Złotego Szczeniaka - ta nagroda trafi
do najlepszych aktorów 2017 roku w polskim kinie

Tegoroczne nominacje aktorskie FAF
G Magdalena Boczarska - za pierwszoplanową rolę żeńską
w „Sztuce kochania, czyli historii Michaliny Wisłockiej”
G Karolina Gruszka - za pierwszoplanową rolę kobiecą
w „Szczęście świata”
G Robert Więckiewicz - za pierwszoplanową rolę męską w filmie
„Konwój”
G Dariusz Chojnacki - drugoplanowa rola męska w filmie
„Szczęście świata”
G Adam Woronowicz - pierwszoplanowa rola męska w filmie
„Dwie korony”
G Cezary Pazura - drugoplanowa rola męska w filmie
„Dwie korony”
G Anna Krotoska - pierwszoplanowa rola kobieca w filmie „Wieża.
Jasny dzień”
G Małgorzata Szczerbowska - drugoplanowa rola kobieca
w filmie „Wieża. Jasny dzień”
G Rafał Kwietniewski - drugoplanowa rola męska w filmie
„Wieża. Jasny dzień”
G Magdalena Popławska - nominacja w kategorii
pierwszoplanowa rola kobieca za film „Atak paniki”
G Artur Żmijewski - nominacja w kategorii pierwszoplanowa rola
męska w filmie „atak paniki”
G Marta Nieradkiewicz - nominacja w kategorii pierwszoplanowa
rola kobieca za film „Dzikie róże”
G Halina Rasiakówna - nominacja w kategorii drugoplanowa rola
kobieca za film „Dzikie róże”
G Andrzej Chyra - nominacja w kategorii pierwszoplanowa rola
męska za film „Ach śpij, kochanie”
G Katarzyna Warnke - nominacja w kategorii drugoplanowa rola
kobieca za film „Ach śpij, kochanie”
G Tomasz Schuchard - nominacja w kategorii drugoplanowa rola
męska za film „Ach śpij, kochanie”

Było break, było flow
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Szósta, udana edycja turnieju tańca breakdance

A wszystko to w rytmie muzyki
serwowanej przed DJów: Markowego oraz Lazy Slice, których
wspomagał perkusista Mateusz
Chochołek. Zwycięstwo, a tym
samym nagrodę główną w wysokości 1000 zł, wywalczył
świetnie przygotowany bboy
Sapa, (który trzy lata temu
sędziował trzecią edycję), drugie
miejsce zajął bboy Arczek, trzecie natomiast bboy Kamej. Gratulacje! Dziękujemy wszystkim
którzy przyczynili się do tego
wydarzenia, między innymi od
lat wspierający nas: Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Maciek Więcek oraz Mateusz
Brzuchacz ze Stowarzyszenie
Bona Fide, Magdalena i Dawid
Godyń - Royal Factory, Radni:
Sławomir Łukawski, Jarosław
Dąbrowski oraz Aneta Sterna
- Centrum Rozwoju Funaberia.
Wielkie podziękowania za pomoc należą się Młodzieżowej
Radzie Miasta, których pomoc
i zaangażowanie usprawniła przebieg imprezy. Dziękujemy licznie zgromadzonej publiczności
za przybycie oraz doping tancerzy i do zobaczenia za rok, podczas BREAK FLOW 7.

Gru, Dru, Minionki
i botoks

Zapraszamy na jesienne
kino premierowe
w Miejskim Domu
Kultury, rozdaliśmy
bezpłatne wejściówki

remierowe kino powraca do
P
Świebodzic. We wtorek, 17
października będzie można

zobaczyć dwie najnowsze produkcje, mające niedawno premierę na dużym ekranie.
Pierwsza z nich to propozycja
dla młodszej widowni - czyli

przygody zwariowanych Minionków, Gru i jego uroczej
rodzinki, do której niespodziewanie dołączy... Dru, czyli brat
bliźniak. Zapowiada się niezła
zabawa! Zapraszamy na seans
o godz. 16:30.
A o godz. 18:30 najnowsza
polska komedia „Botoks” w reżyserii Patryka Vegi - twórcy
„Pitbulla”.
Ceny biletów: 14 zł ulgowy,
16 zł normalny. Gorąco zapraszamy

Rozdaliśmy bezpłatne wejściówki
Jak zawsze pamiętaliśmy o naszych drogich Czytelnikach,
którzy mogli wygrać bezpłatne zaproszenia na oba seanse.
Dla osób dorosłych było proste pytanie: co to jest botoks?
- Oczywiście, chodzi o zabieg wstrzyknięcia jadu kiełbasianego,
blokującego zmarszczki.
Na to pytanie prawidłowo odpowiedzieli i wygrali podwójne
zaproszenia: Piotr Szcześniak i Krystyna Fałowska.
Natomiast bilety na film dla dzieci postanowiliśmy przekazać
najmłodszym podopiecznym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
- szóstka maluchów wybierze się na przygody Minionków.
Dodajmy jeszcze, że bilety dla najmłodszych - po raz kolejny ufundowali niezawodni radni miejscy z Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza. Dziękujemy.
Wejściówki dla dorosłych to prezent od dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Agnieszki Gielaty - również bardzo dziękujemy.

FOT. MDK

T

ancerze z Katowic, Bielska Białej, Krakowa,
Dzierżoniowa, Świdnicy, Jawora, Wrocławia,
Kątów Wrocławskich, Żor, Gliwic, Żagania i wielu innych
miast przyjechali do Świebodzic, by spróbować swoich sił
w szóstej edycji organizowanego przez Miejski Dom Kultury
turnieju breakdance - BREAK
FLOW.
Prawie 50 zapisanych zawodników gotowych do podjęcia
wyzwania, w śród nich dzieci,
młodzież, oraz dorośli. 20 uczestników warsztatów tanecznych,
chętnych rozwinąć swoje umiejętności, które przekazywał
doświadczony tancerz, bboy Kuzya - zwycięzcy wielu turniejów,
w tym ostatnio największego
w europie - IBE2017!
Zmagania bboys oraz bgirls
oceniali: Zawisza, Remo oraz
Kuzya - ludzie z co najmniej 15letnim stażem tanecznym, których zagrzewał do walki prowadzący imprezę - Decó. Po wstępnych eliminacjach zostało wyłonionych 16 zawodników, którzy
następnie zmierzyli się ze sobą
w systemie pucharowym.
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Okrągły Jubileusz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

O

bchody 60-lecia Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego z prawdziwą pompą i przytupem odbyły się w ostatnią sobotę września. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw.
Św. Jadwigi w Mokrzeszowie,
do której Komitet Organizacyjny Zjazdu zaprosił swoich kolegów, księży (także absolwentów), uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jednak główna uroczystość prowadzona
przez absolwentów - nauczycieli Elwirę Podhalicz i Bogusława Szawerdę - miała miejsce
w świdnickim teatrze.
Na jubileusz przybyli nie
tylko absolwenci, a wśród nich
Marek Michalak, Rzecznik
Praw Dziecka, włodarze Gminy
Świdnica i Powiatu Świdnickiego, ale także dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących ze
szkołą. Dodatkowo uroczystość
uświetnił swoją obecnością Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wręczył pamiątkowy grawerton Joannie
Miłobóg, dyrektor szkoły w Mokrzeszowie i oczytał list gratulacyjny Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Listy gratulacyjne na ręce
dyrektor Miłobóg złożyli także:
Zygmunt Worsa - wicestarosta
Powiatu Świdnickiego, Regina
Adamska - przewodnicząca Rady Gminy Świdnica i Zbigniew
Kanicki - zastępca wójta Gminy
Świdnica oraz Bogdan Kożuchowicz - burmistrz Świebodzic. Warto tu przypomnieć, że
burmistrz naszego miasta przez
wiele lat uczył w mokrzeszowskiej szkole przedmiotów zawodowych.

mi. Stawiamy sobie za cel nieustanny rozwój. Dlatego otwieramy nowe kierunki kształcenia,
modyfikujemy metody nauczania, sięgamy po nowe pomoce
dydaktyczne. Jak zawsze naszymi priorytetami w procesie wychowania są następujące wartości: uczciwość, poszanowanie
praw, tolerancja, wzajemny szacunek, odpowiedzialność, troska
wobec potrzebujących i patriotyzm. Wy, drodzy absolwenci
jesteście potwierdzeniem, że
w naszych działaniach osiągnęliśmy wspólny sukces. Zdobyliście w naszych murach wiedzę
fachową, która uczyniła z was
specjalistów i ułatwiła karierę.
Zgłębiliście tutaj także wiedzę
życiową. Stanowicie naszą chlubę i powód do dumy.
Jubileusz 60-lecia był także
okazją do podkreślenia wybitnych zasług pracowników i nauczycieli szkoły. Jak zwykle
przy takich okazjach były medale i odznaczenia.
W uznaniu zasług związanych
z kształceniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży Minister
Edukacji Narodowej na wniosek
Ministra Rolnictwa przyznał
Medale Komisji Edukacji Narodowej Joannie Miłobóg, Elwirze Podhalicz i Ryszardowi
Skotnickiemu.
Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wskazaniu przez dyrektora szkoły Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalami za
Długoletnią Służbę: Małgorzatę
Bednarską, Halinę BilickąKowaluk, Iwonę Cieślik-Jagielską, Marię Czechlik, Hannę Lisowską, Ewę Mizerską,
Grzegorza Wójtowicza, Brygidę Kowalczyk, Luizę Kępińską i Monikę Kołakowską.
W uznaniu zasług dla rolnictwa, a zwłaszcza na niwie edu-

- Ja zawsze czuję się nauczycielem, co podkreślam w licznych wystąpieniach - nauczycielem jest się całe życie - komentuje dla naszej gazety burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Lata
pracy z młodzieżą, spędzone
właśnie w murach tej szkoły,
wspominam jako niezwykły
czas. Było to w sumie 19 lat.
Miałem przyjemność pracować
ze wspaniałymi ludźmi, nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami. Szkoła przez te 60 lat
wypracowała swoistą markę, co
z pewnością mogą potwierdzić
absolwenci mokrzeszowskiej
placówki. Gratuluję pięknego
jubileuszu i życzę kolejnych.
Oficjalna część uroczystości
odbyła się w świdnickim Teatrze
Miejskim.
- Mamy dzisiaj okazję wspólnie zatrzymać się i sięgnąć do
historii szkoły - mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Joanna
Miłobóg. - Ale przede wszystkich do ludzi z nią związanych,
do ich osiągnięć, do ich sukcesów i poczuć się częścią jednej,
wielkie społeczności mokrzeszowskiej szkoły. Nasza szkoła
różni się od tej sprzed 60 lat. Od
1957 roku zmieniło się niemal
wszystko. Inne są budynki szkolne, inne metody i formy pracy,
inne są też egzaminy. Przez ten
okres zmieniali się dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy, uczniowie, ale jednak przez cały ten
czas pozostajemy wierni profilowi szkoły. Tak jak 60 lat temu,
tak i teraz, kształcimy przyszłe
kadry dla rolnictwa i rozwijających się obszarów wiejskich.
Silna pozycja szkoły na rynku
edukacyjnym i jej liczne sukcesy
są naszym wspólnym dziełem,
z którego możemy być dumni.
ZSCKR w Mokrzeszowie jest
szkołą znaną i cenioną nie tylko
w Polsce ale także za jej granica-

Jubileusz był przede wszystkim wyjątkową podróżą sentymentalną dla absolwentów tej szkoły
kacji rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek
dyrektora szkoły przyznał Honorową Odznakę „Zasłużony dla
Rolnictwa”: Iwonie Cieślik-Jagielskiej, Szymonowi Gumnemu, Joannie Hodel, Krzysztofowi Hodel, Magdalenia Kuklińskiej, Monice Kołakowskiej,
Bogumile Kosut, Jolancie Pinczakowskiej, Marcie Podrzyckiej, Elwirze Podhalicz, Aleksandrowi Rakowi, Małgorzacie Rasale, Agnieszce Stelmach
i Agacie Wójcik.
Szkoła nie zapomniała także
o osobach, na których bezinteresowną pomoc i wsparcie szkoła
może zawsze liczyć. Statuetki
i honorowy tytuł „Przyjaciela
Szkoły” otrzymali: Mieczysława Dubiel, Elwira Kinast, Robert Klimkiewicz, Marcin Krajewski, Małgorzata Kruk, Robert Topolski, Dagmara Lorent, Mieczysław Ryszawy
i Maria Skiślewicz. Tytułem
zostały uhonorowane także Te-

Obchody uświetnił występ Zespołu Ludowo-Estradowego
Mokrzeszów, w którym występuje spora grupa mieszkańców wsi

wie, gdzie czekały na nich niespodzianki i piknik ze swojskim
jadłem. Stare fotografie, kroniki
i dzienniki wyjęte ze szkolnego
archiwum obudziły wspomnienia, przenosząc obecnych w czasy ich młodości. Wisienką na
urodzinowym torcie był oczywiście bal. Kolejny jubileusz już
za 10 lat, na który ZSCKR
w Mokrzeszowie już teraz zaprasza.
I

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale absolwentem „rolniczej” jest
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który także zaszczycił
swoją obecnością jubileuszową uroczystość

FOT. UŻYCZONE ZSCKR

Gratulacje na ręce dyrektor Joanny Miłobóg złożył burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, który przez 19 lat pracował
w tej szkole z młodzieżą

resa Mazurek - wójt Gminy
Świdnica i Monika Słowik
- kierownika Stada Ogierów
„Książ”, ale z przyczyn niezależnych nie mogły być obecne na
uroczystości.
Jubileusz uświetnił występ
artystyczny Zespołu LudowoEstradowego Mokrzeszów pod
kierownictwem Marii Skiślewicz i Wojciecha Skiślewicza.
Po występie gości zaproszono
na teren szkoły w Mokrzeszo-

Galę poprowadzili nauczyciele szkoły: Elwira Podhalicz i Bogdan
Szawerda

Oficjalne uroczystości odbyły się w stylowych wnętrzach Sali
świdnickiego Teatru Miejskiego

„Bo czas, jak rzeka,
jak rzeka, płynie...”
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ma ł go r z at a G ru d z iń sk a

O

d 30 września do 1
października
2017
roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu
Zegarków-Łódź 2017, wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa, na którym Świebodzice miały swoją
mocną reprezentację. Wśród kilkudziesięciu wystawców polskich i zagranicznych znaleźli
się - zaproszeni przez organizatorów - Marek Mikołajczak i
Bogdan Chachelski. Obaj
Panowie są wielkimi pasjonatami i kolekcjonerami zegarów
Gustawa Beckera. Marek Mikołajczak - Prezes Towarzystwa
Miłośników Świebodzic, które
już dwukrotnie organizowało
wystawy prezentujące wspaniałe
wyroby genialnego zegarmistrza
oraz Bogdan Chachelski, dwukrotny uczestnik i wystawca
wspomnianych wystaw, posiadacz imponującej kolekcji zegarów Beckera.
Zabytkowe i historyczne
wnętrza Instytutu Europejskiego
w Łodzi stanowiły klimatyczną
oprawę zarówno dla tematyki

wieści z biblioteki

wydarzenia, jak i eksponatów,
które znalazły się na wystawie
towarzyszącej wydarzeniu. Marek Mikołajczak i Bogdan Chachelski zaprezentowali ponad 30
budzików Gustawa Beckera, ze
swoich kolekcji. Niektóre z nich
to prawdziwe dzieła sztuki. Tego
samego zdania byli zapewne
odwiedzający wystawę.
- Zainteresowanych ekspozycją było tak wielu, że przez cały
czas otwarcia wystawy, ani na
chwilę nie można było odejść od
stoiska wystawowego - cieszy
się Marek Mikołajczak.
Obaj Panowie byli również
autorami prezentacji poświęconej Gustawowi Beckerowi i jego
świebodzickim fabrykom (Freiburg In Schlesien), a oprócz eksponowanej kolekcji budzików
Beckera, można było obejrzeć
katalogi z wystaw zegarów
w Świebodzicach, okolicznościowe medale wydawane z tej
okazji, historyczne reklamy fabryk Gustawa Beckera. Wśród
zaproszonych gości festiwalu
był - znany również świebodziczanom - mistrz rzemiosła zegarmistrzowskiego, pan Franciszek Wiegand z Tarnowskich
Gór, goszczący u nas rokrocznie

podczas Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira-art. Jest od jednym z niewielu zegarmistrzów
wykonujących od podstaw mechanizmy zegarowe. Firma Wieganda istnieje od ponad siedemdziesięciu lat i została założona
przez jego ojca.
Cieszy fakt, że dzięki swojemu, dodajmy - pielęgnowanemu
- dziedzictwu kulturowemu
Świebodzice są zauważone
i kojarzone wśród ludzi kultury
i rzemiosła zegarmistrzowskiego. Wystawy Zegarów Gustawa
Beckera odbiły się szerokim
echem zarówno wśród kolekcjo-

nerów, jak i osób zawodowo
związanych z zegarmistrzostwem. Podkreślić należy doskonałą organizację wspomnianej
imprezy, która zgromadziła wiele autorytetów zegarmistrzowskich, producentów, handlowców, kolekcjonerów, zarówno
z Polski, jak i z zagranicy.
I Świebodzice też tam były
w osobach Marka MikołajczakaPrezesa Towarzystwa Miłośników Świebodzic, pasjonata
i kolekcjonera zegarów Gustawa
Beckera i Bogdana Chachelskiego uczestnika i wystawcy
zegarów w obu wystawach.

czuje się bezpieczne i kochane.
Kinder Mleczna Kanapka wspiera
ideę wspólnego czytania
dorosłych i dzieci. Biblioteki
z największą liczbą głosów
obdarujemy zestawami książek
i wygodnymi pufami.

www.wspólneczytanie.pl
na naszą bibliotekę!
Głosować należy codziennie.

BIBLIOTECZNE NEWSY
„Przerwa na wspólne czytanie”

Czytanie to kochanie!

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach bierze udział
w konkursie „Przerwa
na wspólne czytanie”.
Organizatorem konkursu jest
Kinder Mleczna Kraina.
Prosimy Państwa o wparcie
w internetowym
głosowaniu.

Czytanie rozwija język dziecka,
jego wyobraźnię, uczy empatii,
pozytywnych zachowań itp.
Wspólne czytanie pogłębia bliską
relację rodzica z dzieckiem,
pozwala na spędzenie każdej
wolnej chwili razem,
na budowanie bliskości.
Dziecko, czytając z rodzicami

Do dzieła!
Głosuj między 2 a 31
października br. pod adresem:

Oprócz bibliotek Kinder Mleczna
Kanapka obdaruje też rodziców
z dziećmi! Aż 40 000 książek
z kolekcji Kinder Mlecznej
Kanapki trafi do Was, abyście
mogli je wspólnie czytać.
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Marek Mikołajczak i jego imponujące zbiory

Spotkanie z bajkami
września obchodzony jest
29
Dzień Głośnego Czytania.
Biblioteka dziecięca przygotowała w tym dniu imprezę czytelniczą dla przedszkolaków.
Uczestniczyły w niej dzieci
z Niepublicznego Przedszkola
Koniczynka 1 wraz ze swoją
panią Józefą Sadulak. Nasza
placówka od wielu lat współpracuje z tym przedszkolem. Dzieci
biorą aktywny udział w konkursach plastycznych, spotkaniach
autorskich, lekcjach bibliotecznych itp. Wielu z nich za sprawą

akcji „W krainie książki” stało
się naszymi czytelnikami. Pani
bibliotekarka przygotowały dla
nich zajęcia pt. „Bajkolandia”.
Maluchy odgadywały zagadki,
oglądały książki , grały w kalambury oraz kolorowały obrazki.
Podczas zajęć poznały również
wspaniałych bajkopisarzy: H.Ch.
Andersena, braci J. W. Grimm.
Ch. Peraulta. Na zakończenie
bibliotekarka przeczytała im
bajkę pt. „ Alicja w krainie czarów”.
Ewa Tadeuszak

Świebodzice w wycinkach
prasowych
16
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strząsające doniesienia przynoszą
kolejne wycinki
z roku 1965 roku.
Jedną z nich jest informacja
o wymierzeniu... kary śmierci
dla 20-letniego świebodziczanina, który pobił 13-letniego
chłopca pod kinem „Wolność”,
a broniąca go matkę śmiertelnie
ugodził nożem w szyję. W trakcie szarpaniny zranił także oficera milicji. Sąd nie miał wątpliwości, jaką karę wymierzyć - tę
najwyższą, a wówczas była nią
kara śmierci...
Dziś dla nas to coś niebywałego, ale śledząc doniesienia
o wstrząsających zbrodniach
popełnianych współcześnie wie-

Świebodzice w wycinkach prasowych

lu z nas zapewne zastanawia się,
czy kara śmierci nie byłaby najodpowiedniejsza.
Zapraszamy, 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.
Jesteśmy w roku 1965 i sprawdzamy, czego dotyczyły w tym
czasie doniesienia prasowe.

Oprócz wspomnianych,
mrożących krew w żyłach „kryminałków”,
jest także sporo o tym,
co dzieje się w „Śnieżce”, o jej nowych produktach - m. in. gumie
do żucia, i wiele innych ciekawostek.
Pozdrawiamy
serdecznie
naszych
Drogich
Czytelników
i zapraszamy
do lektury.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych

piątek, 13 X 2017

17

18

piątek, 13 X 2017

Świebodzice w wycinkach prasowych

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych

piątek, 13 X 2017

19

20

piątek, 13 X 2017

Świebodzice w wycinkach prasowych

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O czym myślą
niemowlaki?

Pamiętaliście
o Dniu Chłopaka?

e wrześniu uczestnicy
Środowiskowego Domu
W
Samopomocy w Świebodzi-

ewnie nie wszyscy, ale
dziewczęta ze Świetlicy
P
Środowiskowej „Tęczowa

cach uczestniczyli w III Przeglądzie Kabaretowym Osób
Niepełnosprawnych „Żyj Kolorowo” w Jaworze. Całe
przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez kadrę i podopiecznych Ośrodka Wsparcia
w Jaworze. Przegląd pokazał,
że osoby niepełnosprawne są
przepełnione poczuciem humoru, życzliwością i wielką
pozytywną energią, która emanuje od nich na co dzień.

Nasz ośrodek zaprezentował
skecz pt. „Myśli Niemowlaka”. W rolach głównych wystąpili: jako mama- wspaniała
i niezastąpiona Marysia, w rolę ojca wcielił się mistrz pamięci i recytatorstwa Andrzej,
rolę niemowlaków zagrali mega zdolny i elegancki nawet
w pieluszce Mariusz i potrafiący ogarnąć rolę na ostatnią
chwilę Dawid. Skecz pokazywał w satyryczny sposób jak
niemowlaki reagują na słowa
i gesty rozpieszczających ich
rodziców.
Brawurowa gra aktorów zagwarantował naszemu ŚDS fantastyczne,
3. miejsce w przeglądzie
w kategorii skecz - wielkie gratulacje! Aktorzy
otrzymali wspaniałe nagrody, upominki oraz dyplom okolicznościowy.
W przerwach między
skeczami widzów zabawiał kabaret „0-99”
z Wiadrowa. Nie zabrakło także smacznego poczęstunku.
- Dziękujemy serdecznie Organizatorom za
zaproszenie, mamy nadzieję że za rok też się
spotkamy - mówi Izabela Gaweł, kierownik
ŚDS.

Gromada” z pewnością. 29
września urządziły chłopakom
wspaniałą dyskotekę właśnie z
tej okazji. Oprócz tanecznej

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

Ś.P. Sławomira Grzesiaka

-– Żona, Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Floriana Janowiaka

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

Ś.P. Jerzego Nieduziaka

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

Ś.P. Janinę Górniak

- Siostra, Brat i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Teresy Czarneckiej-Oleszczuk

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

Ś.P. Zofii Bramer

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

Ś.P. Elżbietę Wypych-Kopycą
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuki

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Heleny Onyśko

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Synowie, Synowe, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

zabawy, na dzieci czekało
wiele atrakcji - między innymi
ciekawe gry oraz konkursy,
a każdy z chłopców otrzymał
słodki upominek. Był to dzień
niezwykle ciekawy, pełen
uśmiechu i radości.

rozmaitości
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Podróże małe i duże

ak już pisaliśmy, od kilku
J„Senior=Aktywny
miesięcy Stowarzyszenie
obywatel”

ma swoją siedzibę? Burmistrz
Bogda Kożuchowicz przekazał w użytkowanie naszym
aktywnym seniorom pomieszczenie przy ul. Świdnickiej,
gdzie niegdyś mieściły się biura urzędu.
Można tu spotkać naszych
aktywnych seniorów w każdy
wtorek i środę, w godz. 9:0011:00. Czasami można się
natknąć na bardzo ciekawe
spotkanie - jak to, poświęcone
podróży do Nepalu. Pani Ewa
Limberger, jeszcze kilka lat
temu zarządzała Szkołą Pod-

stawową nr 4, a dziś, będąc już
na emeryturze, zwiedza świat.
Swoje wrażenia i zdjęcia z pobytu w barwnym Nepalu pokazała właśnie na spotkaniu
w stowarzyszeniu.
- To było bardzo ciekawe
spotkanie, relacja z niezwykłej
podróży, zwiedzanie innego
kraju, wspaniała i miła atmosfera. Dzięki temu spotkaniu
poznałam ciekawą kulturę i zadziwiające zwyczaje. Bardzo
dziękuję i chciałabym więcej
takich interesujących spotkań mówi Danuta Gibek ze Stowarzyszenia
„Senior=Aktywny Obywatel”.

Po gali w Łomiankach
22
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-Leśniak lepszy od Młodzińskiego
W

sobotę, 30 września br. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach odbyła się
organizowana przez Tymex Boxing Promotion i AG Promotion
gala bokserska Budweld Boxing
Night, w czasie której walczyli:
Oleksandra Sidorenko „Sasha”
i Isabelle Pare, Robert Parzęczewski, Tomas Adamek, Kamil Młodziński i Michał Leśniak (KO Gym Świebodzice),
Michał Olaś i Michał Banbuła,
Paweł Rumiński i Grzegorz
Sikorski. Widowisko transmitował Polsat Sport (Polsat Sport
HD).
Nasz zawodnik, trenujący
w KO Gym pod okiem Mariusza Cieślińskiego po emocjonu-

jących ośmiu rundach stosunkiem głosów zwyciężył.
Obaj panowie nie bawili się
w zbędne podchody i od pierwszego gongu ostro ruszyli na siebie. Po równej pierwszej rundzie, w drugiej i trzeciej przeważał sprytniejszy Leśniak, który
wkładał w ciosy może mniej
siły, ale składał je w kombinacje
kilku uderzeń. Młodziński wrócił bardzo udaną czwartą odsłoną, gdy spychał Michał do lin,
jednak „Szczupak” po chwilowym kryzysie znów boksował
swoje w rundzie numer pięć.
Trafiał lewym hakiem w okolice
wątroby oraz prawym podbródkiem.
Michał nieznacznie przeważał
w kolejnych minutach, choć
potyczka była zażarta i optycz-

nie równa. Kamil lepiej finiszował na końcu, niestety nie zdążył
odrobić strat. Po ostatnim gongu
sędziowie punktowali 76:76,

77:75 i chyba trochę przesadzone 79:73.
Michał rozpoczyna swoją
karierę bokserską i była to jego

W sobotę 7.10.2017 Juniorki Młodsze MKS VICTORIA Świebodzice przegrały na własnym parkiecie z SPR BÓR Oborniki
Śląskie 18:19 (9:9). Brawo za walkę! Zabrakło trochę sił
i doświadczenia. Zespół przystąpił do rozgrywek jako najmłodsza
drużyna, więc potrzeba trochę czasu, jeszcze więcej pracy i cierpliwości. Głowy do góry!
Nasz zespół zagrał w składzie: O. Prusińska, M. Wojciechowska, M. Godyla 4, M. Borowiec, K. Kamińska 4, A. Barna 7,
W. Jankowska, A. Drzęźla, W. Graczyk 1, M. Wiej, N. Stańko,
W. Jarosz, S. Korzeń 2, D. Lewińska, M. Pichurska.

Młodziczki wygrały na początek sezonu

1 października Młodziczki MKS VICTORIA Świebodzice
pokonały na własnym parkiecie LKPR Moto-Jelcz Oława 19:10
(8:3)! Gratulacje za walkę i zwycięstwo!!!

Chcesz komuś podziękować?
Złożyć życzenia?
Przekazać kondolencje?
Zrób to

w Gazecie Świebodzickiej

ZA DARMO

Wystarczy przesłać treść ogłoszenia drogą elektroniczną:

gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
lub zostawić je w kopercie
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach,
ul. Żeromskiego 27, parter

decznie gratulujemy zawodnikowi i trenerowi!
zródło/bokser.org
foto/ringblog.pl

O co chodzi z KS Stal Świebodzice?

Z BOISK VICTORII
Zabrakło sił i doświadczenia

ósma walka zawodowa, prze
komentatorów uznana za jedną
z najciekawszych w ostatnich
latach w polskim boksie. Ser-

Zawodniczki zagrały w następującym składzie: A. Górniak, M.
Pichurska, E. Kaczmarczyk 1, D. Borowiec 1, M. Wiej 8,
P. Barna, K. Kamińska 3, W. Jankowska 4, M. Szczepanik 2,
Z. Hyży, J. Fedorowicz, O. Markowska, W. Haluszka, P. Gajda, N. Stańko, I. Luchowska.

Juniorzy Starsi dali radę
W sobotę 23 września nasza drużyna Juniorów Starszych,
w skład której wchodzą również zawodnicy młodsi - rocznik 19992002 - rozegrali mecz trzeciej kolejki Terenowej Ligi Juniora
Starszego. Zmierzyli się w nim z drużyną Zjednoczo-nych Żarów.
Spotkanie rozgrywane w strugach ulewnego deszczu zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 6-2. W pierwszej połowie dla
naszej drużyny punktowali: w 4 min Dawid Ślęzak, w 10 i 23 min
Martin Jędrasiak. Na przerwę schodziliśmy z jednobramkowym
prowadzeniem 3-2.
W drugiej połowie kolejne gole zdobywali: w 49 min ponownie
Dawid Ślęzak, w 51 min Przemysław Kuźmiński i wreszcie pięknym strzałem z dystansu w 84 minucie popisał się Oskar Jędrasiak.
MKS Victoria Świebodzice - Zjednoczeni Żarów 6-4 (3-2)
Skład: Damian Haglauer - bramkarz, Hubert Jakubowski,
Szymon Jackowski, Konrad Cieślik, Jakub Kawiński, Przemysław Kuźmiński, Paweł Turlejski, Szymon Cybulski, Adrian
Kordula, Martin Jędrasiak - kapitan drużyny, Dawid Ślęzak.
Zmiany: Jakub Szczepański za Cybulskiego - 46 min, Oskar
Jędrasiak za Turlejskiego - 53 min, Kamil Bolek za Kuźmińskiego - 58 min, Rafał Lichota za Kordulę - 58 min.
W poprzednich dwóch kolejkach nasi Juniorzy występowali ze
zmiennym szczęściem. W pierwszym meczu sezonu pokonali na
własnym stadionie drużynę Włókniarza Głuszyca 3-1, a bramki
strzelali Martin Jędrasiak oraz dwie Adrian Kordula.
W drugiej kolejce pojechaliśmy do Jedliny Zdrój w niepełnym
składzie. Grając w dziesiątkę bez zmienników całe spotkanie ulegliśmy rywalom 7-2. Dwie bramki dla naszej drużyny strzelił
Źródło: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl
Kacper Migoń.

a jednym z portali społecznościowym założony został
N
profil pod nazwą Klub Sportowy

Stal Świebodzice. Nie jest to jednak bynajmniej nowy klub sportowy, lecz alternatywna nazwa
dla MKS Victorii Świebodzice.
Profil założył były Członek Zarządu Victorii, Robert Mazurkiewicz, który rozstał się z klubem w dość niekomfortowych
okolicznościach, po zmianie
koncepcji na prowadzenie drużyn i wprowadzeniu oszczędności.
Jak mówi Mazurkiewicz, nie
mógł już prowadzić oficjalnej
strony MKS Victoria Świebodzice (którą prowadził, jak podkre-

śla, nieodpłatnie, przez 14 lat),
ale klub jest mu nadal bardzo bliski, stąd pojawiła się Stal. To
historyczna nazwa klubu sportowego w naszym mieście, który
taką nazwę nosił tuż po II wojnie
światowej.
Na profilu KS Stal Świebodzice znajdziemy więc najświeższe wyniki rozgrywek MKS
Victoria Świebodzice. Trochę to
dziwne, przyznacie Państwo, ale
faktem jest, że na nowym profilu
są dokładniejsze i aktualniejsze
wyniki rozgrywek, niż na oficjalnej stronie MKS Victoria
Świebodzice. Klub szuka właśnie osoby, która będzie prowadzić stronę internetową.

Coś dla rodziców i malucha

Nie tylko bieganiem człowiek żyje. Zapraszamy na zajęcia
rodzinne w OSiR Świebodzice. Wierzymy, że rozwój dziecka
wraz z jego najbliższymi, to największe dobro. Zapraszamy
serdecznie, bo warto inwestować w swoje dzieci!

nieruchomości/ogłoszenia
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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, mieszkanie
do wynajęcia, 53 m2, IV p, 3 pok,
nieumeblowane, ogrzewanie
miejskie, nowe budownictwo,
cena: 1600 zł +media.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice. Salon
z aneksem, 2 pokoje, IV p,
53 m2, 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, 84 m2.
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, 46 m2.
Cena: 169 000 zł,
tel: 796 129 900
G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła. 5 pokoi,
170 m2, 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, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi,
200 m2, do zamieszkania,
cena: 590 tys. Tel: 796 129 900
G Świebodzice. 3 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, I piętro,
kamienica, centrum Świebodzic,
po remoncie, 38 m2
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
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, 6 000 zł
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. 52 M2
cena 155 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107 m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
600 m2. 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 60zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice 45 ar 60zł/m2
Tel. 576-999-077

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

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (12)
l. mieszkalny 8 (12)

Nr działki
361/9
431/22

Obręb
1
3

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

RE
KLA
MUJ
SIĘ
W
NASZEJ
GAZECIE

tel.
660
157
518

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.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze na ulicy Dąbrówki. Nowe budownictwo.
42 m2 ze skosami. Po podłodze 60m2. Cena 146 tys.
I Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe mieszkanie
na parterze. Okna nowe PCV. Mieszkanie wymaga
remontu. Niskie koszty utrzymania. Zadbana klatka
schodowa. Domofon. Cena 129500,00
I Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Kamienica
po renowacji, domofon. II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
I Pełcznica. Mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze.
Okolice ul. Zamkowej, Osiedla Wsk. Do mieszkania
przynależy ogródek przydomowy. 44 m2 cena 126 tys.
I Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88 m2 do adaptacji. I piętro 75 m2 cena 190
tys. Garaż za dodatkową opłatą na zamykanym
podwórku.
I Okolice Osiedla Piastowskiego. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie w kamienicy na I piętrze.
Wymaga remontu. Okna nowe PCV. Przydomowy
ogródek. 42 m2 cena 83 tys.
I Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 79 tys.
I Centrum. Przestronne 5 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie. 132 m2 cena 265 tys.
I NOWA CENA!! Osiedle Piastowskie. Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze. Gotowe
do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki, garderoba.
Taras. 60,6 m2 cena 228 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna drewniane, toaleta po remoncie,
duży balkon. 60,6 m2 cena 174 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe PCV. Przestronne pokoje.
67 m2 cena 155 tys.
I Świebodzice. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie

na parterze. Duży ustawny pokój. 52 m2 cena 132
tys.
I NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 98 tys.
I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 m2 cena 210 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
40 m2 cena 67 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna polecenia.
Działka 600 m2. Cena 450 tys.
I NOWA CENA Osiedle Piastowskie. Nowy dom.
Szereg skrajny. Duża działka. Komfortowo
wykończony. 172 m2 cena 868 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 48 m2 cena 150 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia jasna
w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
I NOWA CENA. Pełcznica. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie
miejskie. Balkon. 61 m2 cena 169 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2
cena 96,500,00.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.
I 22 a Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.

Zapraszamy na mszę świętą

w intencji emerytów, rencistów i inwalidów,
która odprawiona zostanie
19 października o godz. 18:00,
w kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.
Msza zamówiona przez Panią Teresę Małecką.
OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam mieszkanie

w Rynku, 40 m2, po remoncie,
cena 90.000 zł, lub zamienię
na 3-pokojowe
na Os. Piastowskim
lub Sudeckim, z dopłatą,
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 telefon
i nie mogę oddzwonić.

Tel.508-256-548
G Posiadam do wynajęcia
kawalerkę po remoncie,
Osiedle Sudeckie,
Tel. 604 217 797
G Kupię mieszkanie 2-pokojowe
do drugiego piętra, Osiedle
Sudeckie lub Piastowskie,
za gotówkę,
Tel. 669 416 973

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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