99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wywieś flagę, pobiegnij w Biegu Niepodległości, albo weź udział w uroczystej mszy świętej
za Ojczyznę. Pamiętajmy o tym ważnym dla Polaków święcie.
Wieści z sesji
4w Świebodzicach.
Rady Miejskiej

Koniec
6Dwójki
termomodernizacji
- to ostatnia

Kierowcy-zabójcy.
Jak ich powstrzymać?
T
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en tragiczny wypadek
wstrząsnął całym miastem - na drodze wylotowej w stronę Świdnicy
29-latka uderzyła w prawidłowo
jadące auto. Jego kierowca zginął na miejscu. Kobieta, która to
spowodowała, była pijana, miała
0,8 promila we krwi.
- Kto świadomie siada za
kółko pod gazem, ten jest zabójcą! - komentują na forach świebodziczanie. I trudno nie przyznać im racji. Osoba nietrzeźwa,
która siada za kierownicą auta,
stanowi ogromne zagrożenie dla
innych uczestników ruchu.
A pijani kierujący to ciągle
prawdziwa plaga, zresztą zaraz
po tej tragedii, dosłownie następnego dnia, świebodzicka policja
zatrzymała dwóch kolejnych
nietrzeźwych kierowców, w tym
Ukraińca, który kompletnie pijany jechał w Rynku pod prąd! Na
szczęście było już późno i nie
było ruchu.

Mimo kar więzienia, odbierania prawa jazdy, codziennie
w całym kraju zatrzymywane są
setki takich potencjalnych zabójców za kółkiem. Wielu z nich
powoduje tragiczne w skutkach
wypadki. A przecież rażąco
niskie kary (maksymalnie 12 lat)
więzienia dla sprawców śmiertelnych wypadków na nic się
zdadzą rodzinie, która przez
pijanego kierowcę straciła ojca,
męża, bliską osobę.
Mamy prawo czuć się zagrożeni w sytuacji, gdy jadąc do
pracy czy wioząc dziecko do
szkoły/przedszkola - możemy
trafić na pijanego za kółkiem!
Tak jak 45-latek ze Śląska,
który jechał tamtego feralnego
dnia do pracy. I nie dojechał.
Co zrobić, by raz na zawsze
pozbyć się z naszych dróg kierowców-zabójców?
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Zobacz
najładniejsze
balkony, okna,
posesje i firmy
w naszym mieście.

Str. 3

Za rok idziemy na kręgle
614.000 zł
otrzyma Gmina
Świebodzice
z Ministerstwa
Sportu i Turystyki
na modernizację
i przebudowę
kręgielni. Powstaną
dwa nowe tory do kręgli
i dwa do bowlingu.
Będzie też bar i ogródek
letni - słowem kolejne,
świetne miejsce
do rekreacji i uprawiania
sportu.
Str. 5

Gmina przejmie od PKP przejazdy kolejowe
znajdujące się na terenie miasta. Będą
zmodernizowane i bardziej bezpieczne.
Str. 5
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Prawie tonę
karmy dla
zwierzaków ze
schronisk udało się
uzbierać
w Świebodzicach.
Brawo,
świebodziczanie!

FOT. UŻYCZONE JACEK ZYCH DZIENNIK.WALBRZYCH.PL

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

szkoła miejska
po liftingu.

Już po raz trzeci świebodzicka Gala Sportów Walki!
To trzeba zobaczyć

MUAY THAI OPEN POLAND 3
To już za dwa tygodnie.
26.11.2017 r. w hali OSiR
Świebodzice o g. 16:00
rozpocznie się gala sportów
walki Muay Thai Open Poland 3.
Organizatorami Turnieju
są Stowarzyszenie Bona Fide
Świebodzice, KO GYM
Świebodzice, OSiR
Świebodzice. Impreza odbywa
się dzięki wsparciu Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza oraz dotacji
z gminnego programu
Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Sportu.
Impreza ma charakter
międzynarodowy. W gali,
jak co roku wezmą udział
zawodnicy z Polski, Niemiec,
Białorusi, zaprezentują się
m.in. zawodnicy z klubów KO
GYM Świebodzice, Best Gym
Grodno, Ringside GYM Berlin.
Czeka nas duża dawka
sportowych emocji!

Sport: sukcesy
21
świebodzickich
biegaczy i młodych
adeptów sztuk walki.
Gratulacje!

22 listopada
VI Dyktando o Pióro
Burmistrza Miasta
Świebodzice.
Zgłoś się
i sprawdź,
czy znasz
polską
ortografię!
Str. 7

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
Str. 16-20

Stanowisko Dyrektor OPS
2

piątek, 10 XI 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi

w sprawie wypłat świadczeń wychowawczych 500+

D

rodzy Czytelnicy, na
prośbę Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej Izabeli Siekierzyńskiej, zamieszczamy jej odpowiedź dotyczącą
serii artykułów, zamieszczonych
nie na naszych łamach, lecz
w Gazecie Świebodzic. Pani
dyrektor próbowała kilkukrotnie
wyjaśnić temat, ale okazywało
się to bezskuteczne, a wszelkie
wyjaśnienia były kwitowane
komentarzem jednoznacznie sugerującym Czytelnikom, że OPS
coś spóźnia, albo nie wywiązuje
się ze swoich ustawowych obowiązków - co nie jest prawdą.
Od dłuższego czasu na łamach „Gazety Świebodzic”
Redaktor Agnieszka Dobkiewicz usiłuje wmówić czytelnikom, jakoby w procesie przyzna-

wania świadczeń wychowawczych, popularnie nazywanych
500+, w OPS w Świebodzicach
działy się nieprawidłowości
polegające na nieterminowym
wydawaniu decyzji i realizowaniu wypłat.
Artykuły ilustrowane są skargami czytelniczek, których historie są przerysowane i sprawiają wrażenie odbiegających
od rzeczywistości. Daleka jestem od posądzenia Pani Redaktor Dobkiewicz o manipulowanie, być może bohaterki artykułów nie raczyły przedstawić
wszystkich faktów. Np. w 53.
numerze „Gazety” z 27.10.2017
w artykule „Jestem bez pieniędzy” przedstawiona jest sytuacja
Pani Marty samotnie wychowującej dwoje dzieci utrzymującej
się, jak wynika z treści artykułu,

wyłącznie ze świadczenia wychowawczego.
Informujemy, że osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji jak ww. przysługuje jeszcze
szereg innych świadczeń, tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
alimenty lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wreszcie, świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe, zasiłki
celowe lub pomoc rzeczowa
w postaci posiłków dla dzieci
w stołówce szkolnej. Nie przyjmujemy do wiadomości, jakoby
ktoś z powodu nieotrzymania
w zaplanowanym przez siebie
terminie świadczenia wychowawczego znalazł się w trudnej
sytuacji życiowej.
Jeśli Państwo, podobnie jak
przedstawiona artykule Pani
Marta, znajdujecie się w trudnej

sytuacji życiowej zapraszamy do
kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, którym
można złożyć wniosek o udzielenie pomocy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach działa na podstawie i w granicach prawa.
Zapewniam, że zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie
osoby, które złożyły do dnia 31
sierpnia 2017 poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego, otrzymały wypłatę 500+ do
31 października 2017.
Z poważaniem

rajowa Sekcja Emerytów
i Rencistów Związku NaK
uczycielstwa Polskiego w Świe-

prowadzi prezes Oddziału ZNP
w Świebodzicach Urszula Kruczek.

G wycieczki turystyczno-krajoznawcze, jednodniowe i kilkudniowe,
G krajowe i zagraniczne.

szych seniorów. Dzielimy się
swoimi propozycjami z innymi
środowiskami emerytów i zapraszamy do skorzystania z nich
mieszkańców Świebodzic .
Bazą naszej działalności są
składki czynnych i emerytowanych członków ZNP , sami więc
finansujemy swoje zadania
i przedsięwzięcia.
Ale nie pieniądze są tu najważniejsze. Najważniejsi są
ludzie, którzy czerpią radość
z pomagania innym. Z docierania do tych, którzy czują się
wykluczeni, osamotnieni, przytłoczeni swoimi problemami. Na
smutki najlepszym lekarstwem
jest drugi człowiek i jego uśmiech.

Tworzymy jedną rodzinę

bodzicach obchodzi w tym roku
60. rocznicę swej działalności.
To piękny jubileusz ogromnej
grupy nauczycieli, działających
na rzecz swojego środowiska
emerytów i seniorów.
Przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świebodzicach od wielu lat prężnie
działa Sekcja Emerytów i Rencistów, w której skład wchodzą
przedstawiciele wszystkich świebodzickich szkół i przedszkoli:
G przewodnicząca Sekcji
Emerytów i Rencistów: Jolanta
Sałek
G SP2 Zofia Marek, Elżbieta
Sawer
G SP3 Ewa Kozłowska
G SP4 Zofia Dudzic
G SP5 Elżbieta Iwaniec
G LO Wiesława Bernasińska
G ZSZ Zbigniew Kaczmarek
G Szkoła Specjalna Teresa
Macuda, Rozalia Ostrowska.
Patronat nad działaniem sekcji
nieprzerwanie od jej powstania

Spotkania Zarządu odbywają
się raz w miesiącu zgodnie
z przyjętym planem pracy na dany rok kalendarzowy.
Działalność naszej sekcji skierowana jest nie tylko na pomoc
nauczycielom emerytom poprzez wypłaty zapomóg dla osób
chorych, pokrzywdzonych przez
wypadki losowe oraz znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej. Chorych i samotnych odwiedzamy w domu, dbamy o ich
stały kontakt ze środowiskiem .
Skutecznie też integrujemy
środowisko nauczycieli seniorów poprzez organizowanie cyklicznych spotkań i imprez:
G spotkania noworoczne
G Dzień Edukacji Narodowej
G grill-powitanie lata
G koncerty
G wyjazdy do teatru i Filharmonii Sudeckiej
G udział w 3-dniowym Rajdzie Sudety

Dzięki naszym wycieczkom
zwiedziliśmy już spory kawałek
Europy, między innymi: Niemcy
(Bawaria i miasta wzdłuż Renu),
Węgry (Balaton, Budapeszt, Tokaj, Eger), Austrię, Włochy,
Szwajcarię, Lichtenstein, Chorwację, Czechy w różnych odsłonach (Praga, Czeski Krumlov,
Kutna Hora, Czeskie Budziejowice, Morawy, Karlove Vary),
Belgię, Holandię, Luksemburg.
Od kilku lat raz w miesiącu
spotykamy się w siedzibie Oddziału ZNP w Świebodzicach
przy ulicy Piłsudskiego na tzw.
„Wtorkowych Pogaduchach”.
Każde ze spotkań ma swój motyw przewodni, marzy nam się
zebranie naszych rozmów,
wspomnień, anegdot w formie
wydawnictwa.
Nauczyciele emeryci to bardzo aktywna grupa. W swej
działalności nie zamykamy się
jednak tylko na potrzeby na-

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
Tym razem otrzymaliśmy zapytanie odnośnie wieku
emerytalnego.
- W tym miesiącu osiągnąłem wiek emerytalny.
Pracuję w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowisku
administracyjnym. Czy pracodawca może zmusić mnie
do przejścia na emeryturę, jeśli ja nie chcę przejść
na emeryturę? - pyta pan Stanisław.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
pracownikowi, który osiągnął już wiek emerytalny.
Wypowiedzenie takie byłoby wtedy wadliwe, ale skuteczne
pod warunkiem nie złożenia przez pracownika pozwu do sądu
pracy (art. 264 § 1k.p.).
W myśl art. 45 § 1k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie
umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest
nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów
o pracę, sąd pracy, stosownie do żądania pracownika,
orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia umowy,
a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, o przywróceniu
pracownika do pracy na poprzednich warunkach
albo o odszkodowaniu.
Pracodawca, który zdecyduje się zwolnić pracownika
wyłącznie z tego powodu, dopuszcza się dyskryminacji.
W związku z tym, jeżeli wyłącznym powodem rozwiązania
umowy o pracę jest osiągnięty wiek emerytalny - należy uznać,
że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.
Podstawową zasadą prawa pracy jest niedyskryminowanie
pracownika, m.in. ze względu na wiek. Zasada ta została
potwierdzona w uchwale 7 sędziów SN z dnia 21 stycznia
2009 r., II PZP 13/08. W uchwale SN stwierdził, iż:
„Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa
do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny
wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
(art. 45 § 1k.p.)”.
W uzasadnieniu uchwały SN można przeczytać iż: „W prawie
polskim nie ma ogólnego przepisu, który ustanawiałby regułę,
według której osiągnięcie przez pracownika wieku
emerytalnego powodowałoby - z mocy prawa - zakończenie
stosunku pracy, ani też przepisu, który stanowiłby,
że osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego zawsze
uprawnia pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy
z pracownikiem.”
Zdaniem Sądu Najwyższego „wypowiedzenie umowy o pracę
pracownikowi, który nabył prawo do świadczeń emerytalnych,
tylko z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia tego
prawa, nie stanowi uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia,
gdyż nie pozostaje w żadnym związku z wykonywaną
przez niego pracą, ani z sytuacją ekonomiczną pracodawcy,
ani z żadnym innym zdarzeniem lub zdarzeniami,
które wskazywałaby na nieprzydatność pracownika
lub istnienie interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku
pracy”.

Izabela Siekierzyńska
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach

Tworzymy jedną rodzinę, która wspiera się w trudnych sytuacjach, razem raduje i rozwiązuje problemy. Dlatego mimo
jesiennej szarugi za oknem,
wszystkim mieszkańcom Świebodzic życzymy słońca w duszy
i uśmiechu drugiego człowieka.

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

I

FOT. HENRYK RYBIŃSKI

Kto w tym roku zagości
na Jarmarku
Bożonarodzeniowym
A my już dziś zapraszamy
o już ten czas, kiedy coraz
więcej osób spogląda w kie- osoby zainteresowane wystaT
runku grudnia i Bożego Naro- wieniem swoich wyrobów

dzenia.
Zgodnie z doroczną tradycją, także na świebodzickim
Rynku będzie można poczuć
magię Świąt. Już po raz trzeci
odbędzie się tu Jarmark Bożonarodzeniowy.
Od 9 do 17 grudnia plac pod
Ratuszem wypełni się przeróżnymi wspaniałościami.

i produktów do sprzedaży.
Czekamy na zgłoszenia, kartę
zgłoszeniową można pobrać
na stronie
www.swiebodzice.pl
lub skontaktować się z Wydziałem Promocji UM,
tel. 74 666 95 71.

Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZNP w Świebodzicach
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Kierowcy-zabójcy

ważne sprawy

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

I 31.10. - kolizja drogowa
na ul. Kolejowej, w zaparkowane auto
uderzył samochód.
I 31. 10. Święto Halloween niektórzy
świętowali dość niefortunnie
- dochodziło do psikusów urządzanych
przez osoby, zbierające cukierki.
Było więc np. wysmarowanie pastą
domofonu na ul. Pileckiego, albo ktoś
dostał w drzwi jajkiem. Podobnie
ul. Przechodnia - grupa osób surowymi
jajkami rzucała w przechodniów.
Oczywiście, na widok patrolu
dowcipnisie zwiali.
I 2.11.- Świdnicka 17, pokłosie orkanu
Grzegorz, uszkodzony dach
ze zwisającymi dachówkami. Na miejsce
przybył pracownik firmy Prefekt, dach
został zabezpieczony.
I 2.11. - Kolejowa, prośba
o przestawienie pojazdu, utrudniającego
ruch. Właścicielka przeparkowała
samochód.
I 3.11. - Zamkowa 8, powalone drzewo,
wyrwane z korzeniami, to także efekt

Sezon grzewczy już w pełni, ale nie każdy ma ochotę w uczciwy sposób zakupić węgiel. Właściciel składu opałowego przy ul.
Strzegomskiej zgłosił 6 listopada kradzież. Zginęło 16 worków
węgla o wartości 586 zł. Trwa poszukiwanie sprawców.

Szykowali się na narty?

3 listopada, na ul. Patronackiej, skradziono sprzęt narciarski ze
strychu. Najprawdopodobniej strych nie był dobrze zabezpieczony. Zatrzymano jednego ze sprawców kradzieży, 34-latka, trwają
czynności zmierzające do zatrzymania drugiej osoby. Odzyskano
część przedmiotów. Wartość skradzionego ekwipunku to ponad
10.000 zł.

także o areszt, jednak sąd zgodził się, by kobieta wyszła na
wolność po wpłaceniu kaucji
w wysokości 20.000 zł. Prokurator złożył na taką decyzję zażalenie. A w sieci zawrzało.
- „Tylko tyle? 20.000 tys. za
morderstwo?”, „Kto siada za
kierownicą po chlańsku, i to
jeszcze z 1 promilem za kółko
auta, powinien być skazany za
morderstwo, a kara powinna być
min. 25 lat... żadnej litości dla
pijanych kierowców!” - dziennik.walbrzych.pl
Trudno nie przyznać racji
internautom - ktoś, kto wsiada za
kierownicę po wypiciu alkoholu,
staje się potencjalnym mordercą.
Naraża na niebezpieczeństwo
nas wszystkich, jadących do
pracy, wiozących dziecko do
szkoły. Codziennie policja zatrzymuje setki pijanych kierowców, sądy skazują ich na więzienie, odbierają prawo jazdy - ale
czy zjawisko znika? Nie. Zaled-

§ Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
Podczas minionych świąt (Wszystkich
Świętych i Święta Zmarłych),
świebodziccy strażnicy miejscy
odnotowali trochę kłótni o miejsca
parkingowe na posesjach. Mieszkańcy
powyjeżdżali na święta i po powrocie
zastali na „swoim” miejscu auto sąsiada.
Było trochę z tego tytułu niesnasek
i wzywania strażników - np. na
ul. Piłsudskiego i Alejach Lipowych.
Strażnicy starali się łagodzić konflikty
i tłumaczyć, że na posesjach nie
obowiązują przepisy ruchu drogowego
i trudno mówić o przyporządkowanych
miejscach parkingowych.

Kradzież węgla

orkanu Grzegorz. Zostało zgłoszone
do ZGK Świebodzice i Wydziału Ochrony
Środowiska UM.
I 3.11. - spalanie pozostałości
roślinnych w ogródku przydomowym.
Sprawcę wykroczenia pouczono.
I 3.11. ul. Wałbrzyska, motorower
na klatce schodowej, jeden
z mieszkańców postawił swój
motorower, co nie spodobało się innym
lokatorom budynku. Strażnicy pouczyli
właściciela, że pojazd można trzymać
w budynku ale tylko wówczas, gdy auto
nie ma paliwa i ma odłączony
akumulator.
I 6.11. - bezpański pies. Na klatce
schodowej przy ul. Świdnickiej
przebywał duży pies podobny
do wilczura. Zwierzak został
przewieziony do lecznicy w Strzegomiu.
Właściciela psa ukarano mandatem
w wysokości 100 zł. Psiak wrócił
do domu.
I 6.11., ul. Wałbrzyska, za Biedronką,
doszło do wypalania kabli elektrycznych,
na miejscu strażnicy zastali dwóch
mężczyzn, którzy próbowali w ten
sposób odzyskać miedź. Ze względu
na trudną sytuację zostali jedynie
pouczeni.
I 7.11., Jeden z mieszkańców Osiedla
Piastowskiego zauważył błąkającego się
labradora. Mężczyzna przygarnął psiaka
i zabrał na noc do domu. Na drugi dzień
zgłosił zgubę Straży Miejskiej - okazało
się, że czworonoga poszukiwał jego
właściciel. Psiak przywędrował na
osiedle z Cierni. Właściciel, który nie
dopilnował zwierzaka, został ukarany
mandatem w wysokości 50 zł.

Mieszkańcy Świebodzic:
pamiętamy
przededniu Wszystkich - o czym pisaliśmy niedawno
Świętych, 31 październi- na łamach GŚ. Będzie to także
W
ka, władze naszego miasta zło- dobry moment, by upamiętnić

wie w poprzednim numerze
pisaliśmy o mężczyźnie, który
na ul. Wałbrzyskiej potrącił
kobietę - i odjechał, nie udzielając jej pomocy. Okazało się, że
miał odebrany dożywotnio prawo do prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Za jazdę po
pijanemu. Tym razem był trzeźwy - ale nie powinno go w ogóle być za kółkiem.
Zatem - co możemy zrobić?
Jak powstrzymać falę kierowców-zabójców na naszych drogach?
Jeśli macie, Drodzy Czytelnicy, jakieś sugestie, propozycje
- podzielcie się z nami. Piszcie
na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.
Jak, Waszym zdaniem, ograniczyć proceder picia i siadania
za kółko, skoro dotychczasowe
rozwiązania nie skutkują?
Czekamy na Wasze opinie.

Odcięci od gazu
ostaliśmy odcięci od gazu na półtora do dwóch
tygodni - denerwuje się mieszkanka kamienicy
Z
Rynek 16, która zadzwoniła do naszej Redakcji. -

Gazownia rozpoczęła wymianę pionów. Były
informacje, że prace będą prowadzone, ale nie było
- że wiąże się to z całkowitym odcięciem gazu na
tak długi czas! Mam małe dziecko, ogrzewanie
gazowe, jak mamy funkcjonować?
Zapytaliśmy o sytuację zarządcę budynku,
Firmę Prefekt.
- Rzeczywiście, tak się niefortunnie złożyło, że
prace rozpoczęły się dopiero teraz, bo czekaliśmy
na pozwolenie na budowę - wyjaśnia Waldemar
Tomczak, Prezes Prefektu. - Jednak ze względów
bezpieczeństwa te prace muszą zostać przeprowadzone i chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby gazownia wykonała je w jak najkrótszym terminie, myślę, że nie będą to absolutnie
dwa tygodnie. Zakład Gazowniczy także narzuca
pewne terminy, na które my z kolei nie mamy
wpływu. Postaramy się, by skrócić te niedogodności do maksimum.
Faktem jest, że obecna aura nie jest dogodna na
wykonywanie tego typu prac zwłaszcza w sytuacji,
jeśli ktoś posiada ogrzewanie gazem. Biorąc jednak pod uwagę kwietniową tragedię, czyli zawalenie się budynku przy ul. Krasickiego, a wszystko
wskazuje, że powodem był gaz, trudno się dziwić
zarządcy budynku, że chce wymienić przestarzałą
instalację. Mamy nadzieję, że prace będą przeprowadzone jak najszybciej. Lokatorom pozostają na
ten czas alternatywne źródła ogrzewania.

REKLAMUJ SIĘ
w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ:
660 157 518

żyły kwiaty i zapaliły znicz na
placu przy ul. Krasickiego, na
którym 8 kwietnia 2017 roku
zawaliła się kamienica. W gruzach budynku śmierć znalazło
aż 6 osób, w tym dwoje dzieci.
Na niedużym, świerkowym
wieńcu, znalazł się napis: „Pamiętamy. Mieszkańcy Świebodzic”.
W miejscu, w którym stał
budynek, codziennie palą się
znicze, mieszkańcy przynoszą
tu także maskotki. Wkrótce
rozpocznie się rewitalizacja
ulicy Krasickiego, w planach
jest gruntowny remont nawierzchni ulic i chodników
oraz budowa zielonego skweru, placu zabaw i ławeczek

ofiary katastrofy budowlanej.
W jakiej formule - czy będzie
to np. tablica, czy może zasadzone na pamiątkę drzewo
- wypowiedzą się sami mieszkańcy.

adnych zdarzeń nie odnotowała Straż Miejska ani
Ż
Policja na cmentarzach i wokół

cach. - Zwracaliśmy uwagę na
właściwe parkowanie pojazdów i bezpieczeństwo osób,
odwiedzających groby swoich
bliskich.
Niesprzyjająca pogoda sprawiła, że na cmentarzach było
jakby nieco mniej tłocznie.
Z pewnością najpiękniej
nasze nekropolie wyglądały
o zmroku, co uwiecznił Adrian
Sitko, któremu dziękujemy za
użyczenie zdjęć z ul. Wałbrzyskiej.
I

Odwiedziny na
cmentarzach upłynęły
spokojnie i bezpiecznie

MIESZKAŃCY
INTERWENIUJĄ

nich w trakcie dwóch świątecznych dni. Świebodziccy
strażnicy miejscy byli dobrze
widoczni zwłaszcza przed
cmentarzem przy ul. Wałbrzyskiej.
- Staraliśmy się bezpośrednio sterować ruchem, zawracać kierujących, usiłujących
pojechać pod prąd ul. Browarową - mówi Łukasz Gil,
Komendant SM w Świebodzi-

FOT. ADRIAN SITKO FORUMSWIEBODZICE.PL

rzył w jadącego w kierunku
Wałbrzycha fiata doblo. Renualt
dosłownie spadło na fiata, ponieważ koziołkowało w powietrzu,
odbiło się od przedniej części
pojazdu, i zatrzymało dopiero na
drugiej barierze! Jadący fiatem
45-letni mężczyzna zginął na
miejscu. Nawet nie miał szans
zareagować - czy ktoś spodziewałby się, że spadnie mu na
maskę samochód jadący z naprzeciwka?!
A kierująca renault 29-latka
w zasadzie wyszła bez poważniejszych obrażeń. Została natychmiast przebadana na obecność alkoholu - i niestety, badanie potwierdziło, że była pijana,
miała 0,8 promila we krwi.
Podczas przesłuchania przyznała, że w nocy piła, ale była przekonana, że rano może już wsiąść
za kierownicę...
Ofiarą tego tragicznego wypadku jest 45-letni mieszkaniec
Śląska. Wojciech G. prowadził
jednoosobową działalność. Jechał właśnie do koksowni Wałbrzych wykonać zlecenie. Żona
rozmawiała z nim ostatni raz tuż
po godz. 8:00. Miał się odezwać,
jak tylko dojedzie na miejsce.
Niestety, nie dojechał. Osierocił
córkę.
Sprawczyni śmiertelnego wypadku - która też jest matką,
zatem i tu możemy mówić
o rodzinnym dramacie - został
przedstawiony zarzut umyślnego narażenia na niebezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Prokuratura wnioskowała

3

§ POD PARAGRAFEM
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T

en wypadek zapadł nam
mocno w pamięć i serce.
To ogromna tragedia,
w której zginął niewinny człowiek, jadący spokojnie
do pracy. Zabiła go 29-latka, siedząca za kierownicą swojego
auta, będąca pod wpływem alkoholu. Miała prawie promil we
krwi. Po wpłaceniu 20.000 zł
kaucji wyszła na wolność. Ludzie są zbulwersowani. Nie żyje
człowiek, a sprawczyni jest
- przynajmniej na razie - wolna.
A ostatecznie i tak grozi jej maksymalnie 12 lat więzienia. Tylko
tyle. Dlaczego żadne kary nie
odstraszają kierowców-pijaków?
Tragiczny wypadek wydarzył
się w piątek, 27 października,
a już następnego dnia policja
zatrzymała dwóch kolejnych
pijanych za kółkiem!
- Na ul. 11 Listopada zatrzymaliśmy mężczyznę, który miał
prawie dwa promile i prowadził
auto. A w Rynku późnym wieczorem obywatel Ukrainy jechał
pod prąd - miał 1,5 promila
- podaje smutną statystykę podins. Robert Brożyna, Zastępca
Komendanta Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Ale wróćmy do głównego
zdarzenia. Tragedia wydarzyła
się rano, przed godz. 9:00, na
drodze krajowej nr 35, wyjazd
w kierunku Świdnicy. Renault
Clio, jadący z góry, od strony
Wałbrzycha, wpadł w poślizg,
przerwał bariery ochronne,
oddzielające pasy jezdni i ude-

piątek, 10 XI 2017

y,

e-

Nowe stawki podatków
4
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na 2018 rok
R
ada Miejska w Świebodzicach na sesji w dniu
30 października 2017r.
przyjęła uchwałę o określeniu stawek podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.
Wzrost stawek wynosi 1,9 %,
czyli tyle, ile wyniósł średni
wzrost cen towarów i usług w I
półroczu 2017 roku - według danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Stawka podatku w budynkach
mieszkalnych wyniesie w przyszłym roku 0,77 zł /m2 (obecnie
jest to 0,75 zł). Stawka podatków od gruntów, związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej wyniesie 0,91
zł/m2 (obecnie jest 0,89 zł).
Średni wzrost to 2-3 grosze/m2.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji

W uchwale zaproponowano
również obniżenie górnej stawki
o 50 % tj. z kwoty 7,77 zł na
kwotę 3,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
gospodarczych przeznaczonych
wyłącznie na niezarobkowe cele
bytowe gospodarstwa, zaś stawka dla budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, została obniżona z kwoty 7,62 zł na
kwotę 7,20 zł za 1 m2.
Warto pamiętać, że wpływy
z podatków to podstawa budżetu
każdego samorządu, to one stanowią o wysokości dochodów
i możliwościach inwestycyjnych
danej gminy.


Stawki podatku od nieruchomości
 OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m˛ powierzchni - 0,91 zł ,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych
od 1 ha powierzchni - 4,63 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m˛ powierzchni - 0,48 zł.
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. poz.1777), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę

SMS-em o sesji
i komisji
P

rzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans
złożył na ostatniej sesji
wniosek, by materiały na sesję
oraz informacje o terminach
sesji i posiedzeniach komisji
radni otrzymywali elektronicznie. Głównie za pomocą SMSów - to jeśli chodzi o posiedzenia. A projekty uchwał - zamiast
tradycyjnej, drukowanej „książeczki” - elektroniczne pliki na
adres mejlowy. Proste, wygodne
i raczej jasne - no ale jednak nie
dla wszystkich. Są w Radzie
radni, którzy nawet najprostszą
sprawę potrafią skomplikować
i rozdmuchać do rangi problemu, dyskutowanego przez blisko
godzinę. Jak zwykle tylko jeden
radny miał „sto pytań do...”, aż
w którymś momencie dyskusja
między radnym a przewodniczącym dotyczyła nie meritum,
ale łapania się za słowa i dociekania, kto był bardziej precyzyjny...
Ostatecznie 17 radnych poparło wniosek, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
O wniosek zapytaliśmy więc
po sesji samego wnioskodawcę.
Gazeta Świebodzicka: - Panie
Przewodniczący, do tematu
zmiany sposobu dostarczania
radnym materiałów
oraz powiadamiania ich
o sesjach i komisjach
przymierzano się już wiele
razy, dopiero Pana wniosek
został ostatecznie
zaakceptowany i przyjęty.
Czy to usprawni pracę rady?
Łukasz Kwadrans Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach: - Wielokrotnie rozważano to jeszcze w poprzedniej
kadencji. Nie jest to do końca
tylko mój wniosek, szczególnie
nie chciałbym, aby był tak postrzegany. Weryfikowałem swo-

je wyobrażenia o funkcjonowaniu Rady Miejskiej z przedstawicielami innych klubów, a wreszcie z własnym środowiskiem
- klubem. Uzyskałem akceptację
dla takiej inicjatywy, dlatego
zgłosiłem temat na sesji.
Myślę - wierzę, że to może
usprawnić przepływ informacji,
a także dostępność do materiałów i tego nad czym pracują
radni dla mieszkańców. Zobaczymy jak nam się to uda i czy
się przyjmie.
Dodatkowo istotnym jest fakt,
że burmistrz Bogdan Kożuchowicz zaakceptował ten pomysł
oraz zapewnił wsparcie organizacyjno-prawne.
 Tabloid, ukazujący się
w mieście, zapewne swoim
zwyczajem obwieści, że to
jego zasługa, że wymusił
na Radzie taką zmianę.
Niedawno alarmował,
że w biurze Rady Miejskiej
giną dokumenty,
by w następnym numerze
obwieścić, że jednak...
nie giną - po sprostowaniu
Urzędu Miejskiego,
zmieszczonym zresztą
w sposób niezgodny
z Prawem Prasowym.

Czy czuje się Pan
przymuszony
do wprowadzenia zmian?
- Nie wiem o jakim „tabloidzie” Pani Redaktor myśli...?
Nie czytam, nie znam. W swoim
postępowaniu staram się opierać
na sprawdzonych informacjach,
cenię sobie wiedzę, staram się ją
pogłębiać, jeśli coś mnie zainteresuje lub gdy zamierzam coś
zrobić. W podejmowaniu decyzji odnośnie funkcjonowania
Rady Miejskiej ograniczony
jestem przez zapisy ustawy,
a trafność swoich pomysłów na
radę weryfikuję czy konfrontuję
z większością reprezentującą
Mieszkańców oraz z nimi samymi.
 Radny Szozda dopytywał

o zakup tabletów dla radnych.
Czy Pana zdaniem istnieje
taka potrzeba?
- Radny Szozda, Kolega Tadeusz znany jest ze swojej wnikliwości, dobrej pamięci i poddawania w zastanowienie daleko
idących wniosków czy rozwiązań. Myślę, że to miał być taki
głos z zasygnalizowaniem ewentualnego problemu. Nie zgłoszono jednak, aby ktokolwiek z radnych nie posługiwał się własnym telefonem komórkowym.
Większość, jeśli nie wszyscy
mają dostęp do komputerów
oraz internetu. Pomożemy tym,
którzy będą mieli z tym kłopot.
Mogą otrzymywać tradycyjne
materiały. Niegospodarnym byłoby wydatkowanie pieniędzy
publicznych na zakup sprzętu
komputerowego i opłacanie abonamentu za dostęp do internetu.
Nie taki był sens wniosku.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego od 1 m˛ powierzchni - 3,04 zł
 OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1 m ˛ powierzchni
użytkowej - 0,77 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m ˛ powierzchni użytkowej - 23,10 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m ˛ powierzchni użytkowej -10,80 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m ˛ powierzchni użytkowej - 4,70 zł,
e) gospodarczych przeznaczonych
wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe
gospodarstwa domowego od 1m2
powierzchni użytkowej -3,89 zł,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, od 1m2 powierzchni
użytkowej - 7,20 zł,
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni
użytkowej, w tym garaże - 7,77 zł.
 OD BUDOWLI
2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach
lokalnych ( tj. Dz.U.z 2017 r., 1785).

Uroczyście obdarowani
Podczas ostatniej sesji RM byliśmy świadkami
dwóch miłych wydarzeń. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz otrzymał z rąk Edmunda Sołowija,
Prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych
„Stokrotka” dyplom z podziękowaniem
za szczególny wkład w propagowanie idei
ogrodów działkowych w mieście.
Z kolei radna Teresa Małecka przekazała
szkołom cztery ufundowane przez siebie pakiety
edukacyjne do nauczania początkowego.

Nowa inwestycja drogowa
- utwardzenie Towarowej
kwotę ponad 1,7 mln zł
zwiększyły się dochody
O
i wydatki budżetu gminy Świe-

bodzice. Uchwałę o zmianach
w bieżącym budżecie radni
podjęli na sesji w dniu 30 października.
Zwiększone dochody to
efekt wpływu planowych dotacji z budżetu państwa: przede

wszystkim na 500+ (720.000
zł) oraz świadczenia rodzinne
i te z funduszu alimentacyjnego
(518.404 zł) a także zasiłki
okresowe i celowe (226.100 zł).
W planie wydatków zwiększono o kwotę 50.000 zł dotację
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej a także 200.000 zł
dopłaty do spółki OSIR Świe-

bodzice na bieżące utrzymanie
w związku z remontem krytej
pływalni. Wprowadzono nowe
zadanie inwestycyjne, którego
realizacja zakończy się w 2018
roku - to utwardzenie drogi
gruntowej - przedłużenie ulicy
Towarowej wraz z odwodnieniem. Szacowany koszt to
180.000 zł.

ściowy a na teren zostanie znaleziony nabywca - dodaje Anna Żygadło, Sekretarz Miasta.
Wszystko wskazuje na to, że
jeszcze w tym roku zostanie
ogłoszona I licytacja.
Cała działka wyceniona jest
na ponad 1 mln zł - to ponad 1
hektar gruntu. Cena nie jest

więc wygórowana, ale trzeba
mieć świadomość, że wszystkie
budynki mają nakaz rozbiórki
nałożony przez Po-wiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, co istotnie podnosi koszty. Natomiast działka jest atrakcyjna, bo położona w centrum
miasta.

Coraz bliżej do sprzedaży Sileny?
est już sporządzony operat
szacunkowy na wszystkie
Jdziałki,
wchodzące w skład

terenu dawnej Sileny. - To umożliwi przygotowanie I licytacji
i być może uda się wreszcie
znaleźć dla tego terenu właściciela - mówił na sesji w dniu 30
października burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Temat dawnych zakładów
lniarskich ruszył z miejsca od
momentu, gdy gmina zabezpieczyła koszty postępowania upadłościowego, a to z kolei spowodowało, że sąd ogłosił
wreszcie upadłość. Gmina
mocno zaangażowała się w rozwiązanie problemu Sileny
i poszukanie dla niego gospodarza.
- Mamy przygotowane materiały, aby sąd mógł ogłosić licytację i być może uda się wówczas zamknąć proces upadło-

Kręgle i bowling w jednym
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Mamy kasę na modernizację kręgielni, będzie nowe miejsce do rekreacji

614.000 zł otrzyma Gmina Świebodzice
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację
i przebudowę kręgielni

gotowanie dokumentacji przetargowej - szacuje się, że przetarg będzie ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia.
Gmina przygotowuje również
dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie, co planowane jest w pierwszej połowie
listopada.
Będzie to kolejny obiekt sportowy w Świebodzicach, poddany gruntownej modernizacji.
Tak było m. in. ze stadionem
przy ul. Sportowej, który przeszedł gruntowną przebudowę
i rozbudowę wraz z powstaniem
nowego obiektu o charakterze
socjalnym, basenem odkrytym
przy ul. Rekreacyjnej (nowy
obiekt gastronomiczno-socjalny,

FOT. OSIR

W

czerwcu złożyliśmy wniosek w ramach pilotażowego
konkursu, pn. „Mały Klub Sportowy” do Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę wraz z rozbudową istniejącej kręgielni w Świebodzicach. Wniosek otrzymał ocenę
pozytywną i otrzyma wsparcie
w wysokości 614 tys. zł netto.
Koszt całkowity projektu to
1 mln 550 tys. zł brutto - mówi
burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz.
Termin wykonania modernizacji kręgielni to koniec października 2018 r.
Wydział Infrastruktury Technicznej UM jest na etapie przy-

Plany

Kręgielnia wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze
boisko, zagospodarowanie terenu zielonego, nowe brodziki);
wreszcie z trwającą właśnie modernizacją Wodnego Centrum
Rekreacji (budowa nowych
saun, jacuzzi, itd.).
- Staramy się systematycznie
poprawiać istniejącą infrastrukturę sportową lub uzupełniać ją o
zupełnie nowe obiekty - jak cho-

Nie będzie żadnej likwidacji
przejazdów kolejowych

N

iedawno pojawiły się informacje o niepokojących zamiarach PKP związanych z likwidacją mniej uczęszczanych
przejazdów kolejowych. Dotyczyć to miało m. in. przejazdu na
drodze leśnej w kierunku Lubiechowa, z którego korzystają
przede wszystkim świebodziczanie, spacerujący w okolicach
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Ten przejazd, jak i pozostałe znajdujące się na terenie
miasta, będą utrzymane. Większość przejmie od PKP Gmina
Świebodzice. To daje gwarancje,
że obiekty będą lepiej utrzymane
i dostosowane do wymogów
bezpieczeństwa.
Dzięki porozumieniu Burmistrza Świebodzic Bogdana
Kożuchowicza i Nadleśnictwa
Świdnica mamy zapewnienie, że
przejazd w kierunku Lubiechowa będzie utrzymywany przez
właściciela terenu - czyli Nadleśnictwo Świdnica.
- Przygotowujemy się do podpisania stosownej umowy z PKP
w sprawie utrzymania tego przejazdu - mówi Roman Bereźnicki, nadleśniczy. - Będzie on
utrzymywany głównie dla potrzeb transportu leśnego. Piesi
i turyści będą mogli z niego
korzystać na dotychczasowych
warunkach.

Warto pamiętać, że przejazd
znajduje się na drodze leśnej,
dlatego przepisy nie dopuszczają
tu ruchu kołowego - za wyjątkiem użytku na potrzeby transportu drewna.
Z kolei Gmina Świebodzice
przejmie na utrzymanie przejazd
kolejowy, umożliwiający mieszkańcom dostanie się do ogrodów
działkowych położonych w sąsiedztwie Osiedla Sudeckiego.
Jest to dojście od ul. Kościuszki,
przeznaczone tylko dla ruchu
pieszego. Przejazd zostanie wykonany w najwyższym standardzie bezpieczeństwa: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa plus
rogatki (obecnie są tylko rogatki). Dojazd do działek będzie
możliwy od strony ul. Granicz-

nej, przez przejazd kolejowodrogowy.
Samorząd miasta przejmie
także na utrzymanie trzy przejazdy kolejowe, znajdujące się
w Cierniach - m. in. na Drodze
Węglowej i ul. Łąkowej, które
służą dla potrzeb transportu rolnego.
Jest już przygotowywane stosowne porozumienie pomiędzy
Gminą Świebodzice a PKP.
Mieszkańcy mogą więc być
spokojni, te przejazdy nie znikną
mimo, że PKP nie chce ich dalej
utrzymywać.
- Ich utrzymanie będzie się
wiązać oczywiście z ponoszeniem przez gminę kosztów, ale
ważniejszy jest tu interes społeczny - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

ciażby skatepark czy plac do
street workoutu, bo takie są
oczekiwania
mieszkańców
- podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - To także duży
atut naszego miasta dla potencjalnych przyszłych mieszkańców, wybierających do zamieszkania właśnie Świebodzice.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest przystosowanie
obiektu do przepisów bezpieczeństwa, udostępnienie go dla osób
niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego i warunków
technicznych.
Planuje się wykonanie całego zespołu zaplecza od strony
frontowej obiektu, szatnie z toaletami dla gości oraz bar, a także
pomieszczenia gospodarcze do obsługi kręgielni. W sali głównej
pozostają dwa tory do gry w kręgle oraz powstaną dwa nowe tory
do bowlingu. W sąsiedztwie torów planuje się zainstalowanie
kanapy oraz miejsca dla gości do konsumpcji. W holu głównym
zlokalizowany będzie automat do skarpet foliowych oraz szafka
do wypożyczania obuwia.
W ramach przebudowy powstanie także ogródek letni.
Projekt przewiduje utworzenie toalety dla osób
niepełnosprawnych oraz usunięcie schodów, będzie także parking
dla aut i stojaki na rowery bezpośrednio przy wejściu do nowo
przebudowanej kręgielni.
Powierzchnia zabudowy po przebudowie wyniesie 494,60 m2,
natomiast powierzchnia użytkowa z ogródkiem 531,30 m2.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
Sesja w dniu 27 października 2017 roku, skrót
G Radna Teresa Małecka zgłosiła pisemną

interpelację o zabezpieczeniu środków
w przyszłorocznym budżecie gminy na wymianę
okien oraz systemu ogrzewania w Klubie Seniora
przy ul. Żeromskiego 13/15.
G Radny Jerzy Kirklo zaproponował,

by na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej utworzyć
kolumbarium, czyli miejsce na urny.
Radny zaproponował, by wygospodarować na to
miejsce w cmentarnej kaplicy. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz odpowiedział, że miejsce
do pochówku skremowanych zmarłych mogłoby
powstać na cmentarzu przy ul. Kamiennogórskiej.
G Radny Tomasz Czekaj ponowił pytanie

o warunki techniczne na przyłącza kanalizacyjne,
których to - według jego wiedzy - ZWiK
nie wydaje. - Spółka ZWiK powinna przystąpić
do uzgodnień warunków na przyłącza do sieci
sanitarnej i deszczowej, takie jest stanowisko
gminy. Jeśli tak nie jest, będziemy niezwłocznie

interweniować - powiedział burmistrz.
G Radny Zdzisław Pantal zabrał głos w sprawie
nowej elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2, w której zakończyła się termomodernizacja
- o czym piszemy szerzej na str. 6.
- Chciałem podziękować burmistrzowi i Radzie,
że wykazujemy taką dbałość o obiekty oświatowe.
To piękny prezent na jubileusz szkoły
- powiedział.

W tym punkcie sesji burmistrz Bogdan
Kożuchowicz poinformował także,
że Nadleśnictwo Wałbrzych zwróciło się
do gminy o umożliwienie czasowego przejazdu
przez Osiedle Słoneczne pojazdów pow. 40 ton
- ma to związek z prowadzonymi na terenach
leśnych pracami. Burmistrz zaznaczył, że gmina
wrazi na to zgodę tylko w sytuacji, gdy zostanie
zawarte porozumienie zabezpieczające pełne
odtworzenie przez nadleśnictwo nawierzchni
tychże dróg.

W następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej
G Czy świebodziczanie chętnie wykupują swoje mieszkania od miasta?
Na jakie ulgi mogą liczyć?
G Specjalny dodatek poświęcony jubileuszowi 70-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.
G Dużo zdjęć z Biegu Niepodległości i obchodów 99.rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
G Oraz wiele innych ciekawostek z życia naszego miasta.

Zapraszamy do lektury Gazety Świebodzickiej już 24 listopada!

Dwójka jak nowa
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Dobiegła końca potężna inwestycja oświatowa w naszym mieście

D

obiegła końca największa inwestycja
oświatowa w Świebodzicach - termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania, największej
szkoły w mieście. Inwestycja
finansowana jest przez budżet
gminy oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość całego
projektu to ponad 3,5 mln zł.
Nowa elewacja szkoły bardzo
się wszystkim podoba.
- Piękna, jasna, no-woczesna
- zachwyca się Zofia Marek,
radna miejska i wieloletni
nauczyciel szkoły. - Bryła nabrała prawdziwej lekkości, jest
radosna i kolorowa. To prawdzi-

we serce osiedla, musimy jeszcze tylko dorzucić trochę zieleni,
myślę, że blasku doda
także nowe ogrodzenie.
To jest moja szkoła
i bardzo się cieszę
- mamy wszystkie
szkoły
odnowione,
ocieplone, zmodernizowane, to prawdziwy powód do
dumy - podkreśla radna.
Dodajmy, że o termomdernizację szkoły już kilka lat temu
zabiegali także inni radni z tego
okręgu: Łukasz Kwadrans,
Jarosław Dąbrowski, Zdzisław
Pantal, Piotr Krzyśpiak.
Zakres prac był bardzo duży,
obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o., drzwi

Nowa elewacja jest przede wszystkim jasna, zwracają też uwagę
marmurowe płyty, umieszczone pod oknami

KRÓTKO

Stacja Robótkowo
30 października w Publicznej
Szkole Podstawowej Integracyjnej odbyły się warsztaty kreatywne z cyklu „Stacja Ro-bótkowo”. Tematem zajęć było zastosowanie soli w pracach plastycznych. Uczestnicy malowali
nocny pejzaż za pomocą soli
z wodą i akwareli, a także malowanie motywów jesiennych liści
akwarelami na przygotowanej
„solnej” kartce. Ponadto przygotowaliśmy rzeźbę do kolejnych
warsztatów.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie materiałów plastycznych
i poczęstunku :)
Magdalena Półtorak,
Karolina Mielnik

Pasowanie
w Dwójce

13 października w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2. odbyło się uroczyste pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów
szkoły. To wielkie przeżycie nie
tylko dla pierwszaków, ale również dla ich rodziców i najbliższych. Na tę uroczystość
przybyli zupełnie niespodziewanie bohaterowie książki Marii
Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik” - Tosia i Plastuś. Dzieci
z klasy II a i II b zaprosiły ich do
wirtualnego zwiedzania naszej
szkoły. Tosia i Plastuś byli zafascynowani tym, co zobaczyli.
Jednak w tym dniu najważniejsze były pierwszaki.

zewnętrznych, stolarki
okiennej, itd. Obiekt
zyskał także nowoczesną elewację, która
szczególnie cieszy oko,
bo do jej wykonania
użyto m. in. płyt marmurowych.
- Po zakończenie
tego dużego zadania
wszystkie publiczne placówki
oświatowe w naszym mieście,
łącznie z przedszkolami, są stermomodernizowane
i energooszczędne, cieszę się, że
udało się to ogromne finansowo
zadanie przeprowadzić tak naprawdę w ciągu kilku ostatnich
lat - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Oświata jest od

zawsze priorytetem
jeśli chodzi o podejmowane działania
czy
inwestycje.
Cieszę się, że
Dwójka
będzie
świętować swój jubileusz 70-lecia istnienia już w odnowionych murach.
Kwota całkowita projektu:
3 574 365,19 PLN.
Dofinansowanie:
2 188 908,20 PLN.
Koszt termomodernizacji
Dwójki: ponad 1,6 mln zł.

W ramach projektu wykonana
została termomodernizacja jeszcze trzech innych budynków
użyteczności publicznej: Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 4, budynku „A” Publicznego

Przedszkola nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła
II oraz Urzędu Miejskiego przy
ul. Stefana Żeromskiego 27-te
prace zrealizowano w 2016
roku.

Jubileusz - to już!
A w piątek, 10 listopada, szkoła obchodzić będzie jubileusz 70 lat
istnienia. Uroczyste obchody podzielone są na dwie części.
Wszystko zacznie okolicznościowa msza święta w kościele
pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego o godz. 13:00.
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”

A tak wyglądała dawniej elewacja Dwójki

Miały do wykonania trudne
zadanie, które miało być egzaminem dopuszczającym ich do
pasowania. Każda klasa pierwsza musiała ułożyć z puzzli
postać - był to Plastuś. Nie było
to jednak takie proste, ponieważ
czas na wykonanie tego zadania

był ograniczony. Trwał tyle, ile
czasu zajęło wykonanie specjalnie ułożonej na tę uroczystość
piosenki „Jedna na milion”.
Wszystkie dzieci zaliczyły to zadanie na szóstkę.
Uroczystego pasowania dokonali Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz i Dyrektor szkoły
Teresa Walczak-Jusiel. Na
pamiątkę tej uroczystości każdy
pierwszak dostał: dyplom, legitymację szkolną, chustę z logo
szkoły oraz Plastusia ulepionego
z gliny przez uczniów ze starszych klas. Uroczystość przygotowała klasa II a z wychowawcą
panią Małgorzatą Radwan oraz
klasa II b z wychowawcą panią
Renatą Szeligą. Wszystkim
pierwszakom życzymy wielu

sukcesów w szkole, wspaniałych
koleżanek i kolegów oraz uśmiechu na co dzień.

Młodzi
dziennikarze
w Trójce

Grupa uczniów z klasy VII a
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 podjęła się „pracy” w Wirtualnej Redakcji. Jak to działa?
„Victor Junior” - dwutygodnik
dla uczniów klas IV-VII wydaje
wirtualną wersję swojego czasopisma. W każdy czwartek ukazuje się nowy numer, a w nim
można przeczytać artykuły uczniów z całej Polski. Także na-

szych siódmoklasistów! W wirtualnej gazecie znajdziecie opowiadania, wiersze, żarty, dobre
rady, wywiady i inne ciekawe
artykuły. Raz w miesiącu autorzy najciekawszych tekstów
otrzymują nagrodę, co z pewnością jest bardzo motywujące
dla Młodych Dziennikarzy.
W wirtualnej gazecie piszą:
Kamila Czarnecka, Sabina
Dembna, Weronika Hałuszka,
Iga Luchowska, Michał Krupa, Adam Tarnowski, Marysia
Szmidla - jako jedyna szóstoklasistka;-)
A może ktoś chce dołączyć
do Wirtualnej Redakcji? Informacji udziela pani Marta Kędzia.
Od Redakcji: Miło nam bardzo powitać młodych kolegów
„po fachu”. Dziennikarstwo,
kochani, to trudna, ale jakże
ważna sztuka przekazywania
innym istotnych informacji.
Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia.
I

Pola Nadziei - tu rozkwita dobro
społeczeństwo

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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FOT. ILONA SZCZYGIELSKA

Żonklie znów urosną na wiosnę

To wyjątkowa akcja, która ma też wyjątkowy cel - pomoc
dzieciom nieuleczalnie chorym

T

o piękna i cykliczna
akcja, prowadzona od
kilku lat przez społeczność szkolną Publicznej
Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Cierniach. Od kilku lat
dzieci wraz z zaproszonymi
gośćmi sadzą jesienią cebulki
żonkili. Gdy zakwitną na wiosnę, uczniowie sprzedają je
a dochód ze sprzedaży kwiatów
przeznaczają na wsparcie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu.
31października społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi posadziła blisko ponad
80 kwiatów. W sadzeniu kwiatów wziął udział Burmistrz

Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, Ilona Szczygielska, Kierownik Wydziału Promocji UM,
nauczyciele i dzieci.
- Wiosną zasadzone dziś
cebulki staną się pięknymi kwiatami - symbolami nadziei i solidarności z chorymi dziećmi.
Będziemy je rozdawać za dobrowolną sumę przekazaną na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla
Dzieci - mówi dyrektor szkoły
Magdalena Stąpor.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz
symbolem wsparcia dzieci nieuleczalnie chorych. Przypominają o tych najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczeku-

jących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata.
Pola Nadziei to międzynarodowa akcja sadzenia żonkili,
pozyskiwania funduszy na działalność hospicjum, a przede
wszystkim szerzenia idei hospicyjnej w społeczeństwie.

Piękny jubileusz

Orkan u nas dość łagodny

sobotę 28.10.2017 r.
W
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach odbył się

ołamane gałęzie, konary,
P
zerwane tu i ówdzie dachówki lub gonty - na szczęście orkan

Jubileusz Diamentowych Godów małżeńskich, czyli 60-lecia
związku Państwa Marii i Józefa
Antoniego Kiwała. Jubilaci nie
celebrowali urzędowo swoich
Złotych Godów (50-lecia), dlatego Prezydent RP przyznał im
medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.

Grzegorz w Świebodzicach nie
wyrządził tak poważnych strat,
jak w regionie. Najwięcej interwencji dotyczyły gałęzi, które
wiatr połamał i strącił na jezdnie
czy chodniki.
Takie zgłoszenia dotyczyły m.
in. ul. Browarowej, Kasztanowej, Parku Miejskiego, Wojska
Polskiego.

Związek małżeński szacownych jubilatów zawarty był
w Świebodzicach 02.04.1957 r.
W imieniu Prezydenta RP medale i serdeczne gratulacje przekazał Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.

Na ul. Księcia Bolka silny
watr przewrócił latarnię, w wielu
miejscach doszło do strącenia
pojedynczych dachówek czy
gontów. Tak było m. in. w kaplicy cmentarnej przy ul. Kamiennogórskiej. Służby otrzymały
także zgłoszenie o uszkodzeniu
dachu na prywatnej posesji
w Cierniach.

Życzymy jubilatom jeszcze
wielu kolejnych, wspólnych lat,
w zdrowiu i wzajemnej trosce.

VI Dyktando Miejskie
Przed nami potyczki z ortografią

L

istopad to miesiąc, w którym od kilku lat Publiczna
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Cierniach organizuje
Dyktando Miejskie. Tegoroczne
zmagania z trudną, polską pisownią, odbędą się w środę, 22
listopada.
I znów będą na nas czekać
pułapki językowe, te wszystkie
rz, ż, h i ch, nie wspominając
o pisowni z „nie”, liczebnikami,

cząstkami i innymi zawiłościami naszego pięknego, ale jakże
trudnego języka. Sympatyczne
panie polonistki już nam szykują
prawdziwe, ortograficzne łamigłowki.
VI Świebodzickie Dyktando
odbędzie się 22 listopada (środa), o godz. 17:00 w Publicznej
Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach.

Dyktando może pisać każdy,
kto nie ma wykształcenia polonistycznego i jest mieszkańcem
Świebodzic.
Dyktando odbywa się jak
zawsze pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza który jest
także fundatorem słynnych,
mistrzowskich piór, które otrzymają Mistrzowie Ortografii
w swoich kategoriach.

Zgłoszenia przyjmowane
będą do 20 listopada 201
pod numerem telefonu
74 666 96 35
lub drogą elektroniczną
na adres
sp6ciernie@wp.pl
Regulamin dostępny
na stronie internetowej szkoły
www.pzsi.e-dukator.com.pl

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
przygotowuje na cmentarzach
komunalnych tablice z ostrzeżeniem, by nie wchodzić na teren

nekropolii jeśli wystąpią ponownie tego typu silne zjawiska
pogodowe.
I

Żegnaj centrum
handlowe
8
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wieści z miasta

Wolą inwestować w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców

Z

arząd Tower Investments poinformował
o rezygnacji z realizacji
projektu parku handlowego SHOPIN w Świebodzicach. Nie będzie także budował
podobnego parku handlowego
w Jaśle. Powód? Firma koncentruje się na zaplanowanych inwestycjach, ale w dużych miastach, gdzie jest atrakcyjniejszy
rynek.
W raporcie z działalności
spółki możemy przeczytać: „Po
przeprowadzeniu stosownych
analiz, Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że (...)
podjął uchwałę o rezygnacji
z realizacji parku handlowego
SHOPIN w Świebodzicach,
a tym o nieprzedłużaniu ww.
umów. W ramach ww. uchwały
Zarząd Spółki podjął również
decyzję o rezygnacji z realizacji
projektu w Jaśle. Przedmiotowe
decyzje Zarządu Spółki wynikają z faktu, że obserwowana sytuacja na rynku głównych najemców, w szczególności z branży
spożywczej, charakteryzuje się

aktualnie wzmożoną aktywnością w miastach powyżej 500
tys. mieszkańców. Obecnie występują znaczące różnice w wysokości czynszów najmu w obiektach zlokalizowanych w największych miastach w Polsce
w stosunku do miast poniżej 50
tys. mieszkańców. Ponadto inwestorzy finansowi wykazują
zainteresowanie nabyciem wynajętych obiektów usługowohandlowych przede wszystkim
w głównych aglomeracjach Polski. Na dzień dzisiejszy nie
można jednoznacznie stwierdzić
na ile jest to trend przejściowy,
a tym samym jak długo tego
rodzaju sytuacja rynkowa będzie
się utrzymywać.
Mając na uwadze powyższe
oraz dużą liczbę potencjalnych
projektów zidentyfikowanych
w Warszawie i innych dużych
miastach Polski, Zarząd Emitenta zdecydował o skoncentrowaniu zasobów na realizacji projektów”.
Wielu mieszkańców może
być zawiedzionych, bo zapowie-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Tak się robi
odpowiedzialny biznes
irma CAST SA, znany producent folii stretch, dba nie
F
tylko o wysoką jakość swoich

produktów, ale i pozytywne
postrzeganie przedsiębiorstwa.
Spółka od dawna zaprasza do
swoich zakładów najmłodszych, by pokazać im, na czym
polega produkcja, przy okazji
uświadamiając, w jaki sposób
należy dbać na co dzień o środowisko.
Niedawno CAST-a odwiedziły czterolatki z grupy Motylki z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach. Maluchy mogły posłu-

chać i zobaczyć jak powstaje
folia stretch. Oczywiście na
wszystkie dzieci czekały firmowe niespodzianki, a także
gorąca czekolada. To nam się
podoba!

Głośno o naszej Śnieżce

radością i dumą piszemy zawsze o naszej najsłodszej fabryce,
czyli ZPC Śnieżka, producencie tradycyjnych michałków
Z
i innych, pysznych słodkości. Niedawno o Śnieżce było głośno
w mediach ogólnopolskich - wywiad zw iceprezesem Spółki
zamieścił portalspozywczy.pl, a faktem spółka pochwaliła się na
swoim funpage’u.

dzi budowy kompleksu handlowego w rejonie ulicy Strzegomskiej były przyjmowane z aprobatą. Podobnie, jak planowana
w tym rejonie budowa Kauflandu, z której to właściciel terenu, spółka Agile wycofał się, ale
nie wycofał się z planów inwestowania w Świebodzicach.
Spółka nadal jest właścicielem
gruntu, a obecnie toczy się
postępowanie administracyjne.

Gdy rozmawialiśmy z przedstawicielami spółki kilka miesięcy
temu poinformowano nas, że
firma podtrzymuje chęć zrealizowania w Świebodzicach inwestycji, która będzie zgodna
z miejscowym planem zagospodarowania terenu. A ten przewiduje budowę budynku wielokondygnacyjnego z funkcjami
handlowo-usługowymi, wbudowanymi w parter.

Galeria i Centrum
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

Termet SA

W

siedzibie znakomitej i historycznej firmy Termet w Świebodzicach otwarta
została Galeria Historyczna,
będąca uwieńczeniem obchodów Jubileuszu 70-lecia przedsiębiorstwa. Na wystawie zaprezentowano liczne pamiątki, nagrody, archiwalną dokumentację, fotografie a nawet zabytkowe urządzenia - obrazujące działalność firmy na przestrzeni
minionych lat. Wystawa mieści
się w holu głównego budynku,
w którym również oddano do
użytku nowoczesne Centrum
Szkoleniowe.
Oficjalne otwarcie nowoczesnej, w pełni wyposażonej Sali
Szkoleniowej oraz Galerii odby-

ło się podczas uroczystego spotkania organizowanego przy
współudziale BCC, 26 października br. w Świebodzicach. Gościli na nim członkowie BCC
m.in. Marek Woron Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Dolnośląskiej oraz Krzysztof
Mojzych Dyrektor Loży Dolnośląskiej a także przedstawiciele wielu firm z regionu.
Symbolicznego aktu otwarcia,
jakim jest przecięcie wstęgi,
dokonali: Marek Woron - Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC
oraz Bogdan Kożuchowicz
- Burmistrz Miasta Świebodzice
w towarzystwie Ryszarda
Satyły - Prezesa Zarządu Termet
S.A.

Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się zarówno z dokonaniami firmy na przestrzeni
ponad 70 lat jak i najnowszymi

osiągnięciami i rozwiązaniami
produktowymi. Spotkanie było
także świetną okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.
Materiał Termet S.A.
FOT. TERMET
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Dziękujemy
za barierkę

Serdecznie dziękujemy za
zrealizowanie naszych obu
postulatów, dotyczących ułatwienia codziennego życia
seniorom - mówi Halina Blaźniak ze Świebodzickiej Rady
Seniorów. Rada zwróciła się
do burmistrza Bogdana Kożuchowicza o postawienie dodatkowych ławek na ul. Browarowej, by osoby idące na cmentarz miały gdzie odpocząć.
Ławki pojawiły się jeszcze
w ubiegłym roku, a kilka tygodni temu dołączyła do nich
także barierka przy wyjściu
z cmentarza w kierunku ulicy
Skłodowskiej-Curie.
- Ta poręcz jest bardzo
ważna zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy
schodki bywają śliskie - mówią seniorzy z ŚRS. - Dlatego
choć to mała rzecz, to bardzo
cieszy Dziękujemy władzom
miasta.

Oni wygrali
od nas bilety
na kino 9D
W poprzednim numerze
rozdawaliśmy bezpłatne wejściówki na kino 9D, które od 9
do 12 listopada zagościło na
naszym Rynku.

Prawidłowo na pytanie: Jak
nazywało się kino w Świebodzicach (oczywiście „Wolność”) odpowiedzieli i wejściówki wygrali:
Bartosz Owsianka
Ewa Niewczas
Halina Fałowska
Agnieszka Konieczna
Anna Sędziak

Będą kręcić
kolejny film
Zakończyły się castingi do
ekranizacji powieści wałbrzyskiej pisarki, którą nota bene
gościliśmy kilka lat temu
w świebodzickiej bibliotece,
Joanny Bator. Zdjęcia do
„Ciemno prawie noc” zaczną
się niebawem, będ kręcone m.
in. w podwałbrzyskim Książu,
bo w Wałbrzychu rozgrywa się
akcja powieści, ale także na
ruinach naszej Sileny, która jak
wiadomo „gra” w bardzo wielu filmach. W filmie główną
rolę zagra Magdalena Cielecka, zobaczymy także modelkę
Anję Rubik. Macieja Stuhra,
Mariusza Dorocińskiego czy
Jerzego Trelę. Za kamerą utalentowany Borys Lankosz,
reżyser m. in. obsypanego nagrodami „Rewersu” czy „Ziarna prawdy”, na podstawie innego znakomitego pisarza
Zygmunta Miłoszewskiego.
Zapowiada się świetne kino.
I

11 listopada - patriotycznie
i nie tylko
10
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społeczeństwo

Z

apraszamy do wspólnych obchodów 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dla lubiących aktywność miasto przygotowało tradycyjnie Bieg Niepodległości i Marsz
Nordic Walking - to już szósta edycja, który
startuje o godz. 10:00 na Osiedlu Piastowskim.
Tak jak w latach ubiegłych dla uczestników
marszobiegu będą zapewnione dodatkowe
atrakcje: śpiewanie pieśni patriotycznych
z harcerzami ze Szczepu IMAGO im. Batalionu Zośka i zespołem „Melodia” działającym
przy Stowarzyszeniu „Senior=Aktywny obywatel”, będzie rozgrzewka z instruktorem kulturystyki siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
dla najmłodszych biało-czerwone chorągiewki
oraz malowanie buzi w patriotycznych barwach. Na mecie będzie czekał rozgrzewający
żurek i herbata z sokiem dla wszystkich uczestników.
Mamy także 200 pamiątkowych koszulek
dla biegaczy.
Trasa biegu wytyczona będzie ulicami:
Mieszka Starego, Dąbrówki, Piasta, Mieszka I,
Siemowita, Bolesława Chrobrego, Mieszka I,
Piasta, Henryka Pobożnego, Mieszka Starego.
Dystanse biegu: 4 km i 8 km (dwukrotnie ta
sama trasa), dystans marszu: 4 km.
A o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Mikołaja oprawiona zostanie uroczysta eucharystia w intencji Ojczyzny, w której udział wezmą Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz,
radni miejscy i powiatowi, duchowieństwo
i oczywiście mieszkańcy naszego miasta.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
I

Chciałabym przedstawić Państwu
firmę Seniormed24 Sp. z o.o.,
która zajmuje się poszukiwaniem
pracy dla opiekunek w Polsce
i Niemczech.
Nazywam się Katarzyna Krzystek i jestem
prokurentem Firmy Seniormed24 Sp. z o.o.,
mieszczącej się w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 7. Zajmujemy się rekrutacją opiekunek
do seniorów w Polsce i w Niemczech. Gwarantujemy wysokie zarobki w walucie Euro i składki ZUS odprowadzane od średniej krajowej.
Stroną niemiecką zajmuje się Lilla ZabłockaPentok - koordynator do spraw rekrutacji i prowadząca kurs języka niemieckiego. Kursy są

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Certyfikat dla Zespołu Szkół
Specjalnych
espół Szkół Specjalnych w Świebodzicach, jako jedyna placówka
Z
w Powiecie Świdnickim, otrzymała pre-

stiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci”,
przyznany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację ,,Dajemy Dzieciom Siłę” oraz przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, za wysoki poziom
warunków ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Szkoła, ubiegając się o wdrożenie
tego programu, musiała wypracować
i spełnić określone standardy, np.: ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę
ochrony dzieci przed krzywdzeniem”,
wskazać sposób monitorowania swoich
pracowników w celu zapobiegania
krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie
ochrony dzieci i pomocy dzieciom
w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie ich praw
oraz ochrony przed
przemocą.
W ramach programu odbyły się
w szkole liczne
zajęcia wychowawcze i warsztaty. Ważnym elementem było spotkanie uczniów
z funkcjonariuszem
Policji, a głównym
tematem zajęć była problematyka
szeroko rozumia-

nego bezpieczeństwa. Policjant uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się
bezpiecznie w domu, w szkole i na
ulicy. Na co dzień mogą liczyć na
pomoc ludzi i organizacji, które są do
tego powołane.
Uczniowie w sposób bardzo otwarty
podchodzili do omawianych zagadnień.
Wiedzą, że mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych
sytuacjach życiowych. Przy okazji okazało się, że posiadają oni bogatą wiedzę
na temat różnych zagrożeń.
Koordynatorami programu byli
- p. Iwona Wiśniowska (pedagog
szkolny) i p. Ryszard Wiśniowski
(szkolny psycholog).
Przyznany certyfikat jest sukcesem
całej społeczności szkolnej - nauczycieli, pracowników, dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. Gratulujemy.

Rzetelny i sprawdzony
Pracodawca

prowadzone w siedzibie firmy i obecnie cieszą
się dużą popularnością.
Nad sekretariatem czuwa Asystentka - Weronika Wojtyniak, która zajmuje się głównie
sporządzaniem umów oraz szukaniem kontraktow.
A oto co o naszej firmie sądzą nasze pracownice.
Zofia Partyka - emerytka ze Świebodzic,
związana z firmą Seniormed24 Sp. z o.o. od
roku:
„Najpierw uczęszczałam na kurs języka niemieckiego, a potem wyjechałam do Niemiec.
Początki nie były łatwe, natomiast później było
już tylko lepiej. Dla mnie ta praca to nie tylko
finanse. Cieszę się, że poznałam inny kraj, ludzi,
obyczaje, tradycję, kuchnię. To po prostu nowe
wyzwanie i doświadczenie”.

Krystyna Mróz - z firmą związana od kilku
miesięcy:
„Jestem bardzo zadowolona ze współpracy
z firmą Seniormed24 Sp. z o.o. Dobre zarobki,
opieka koordynatora 24h na dobę. Miła atmosfera w firmie. Organizowany jest przez firmę przejazd z adresu na adres, gwarantowana jest
umowa zlecenie na czas nieokreślony, karta
EKUZ, druki A1 zapewniające ubezpieczenie
oraz dodatkowe ubezpieczenie OC.”

Seniormed24 Sp. z o.o. to stabilnie rozwijająca
się firma, dbająca o swoich pracowników i gwarantująca im godne warunki pracy.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zgłoś
się do nas, a otrzymasz dodatkową prowizję za
wyjazd.

ZAPEWNIAMY

G atrakcyjne wynagrodzenie
G umowę o pracę
G organizację i opłacenie przejazdu

do Niemiec oraz powrotu do Polski

G darmowe zakwaterowanie wyżywienie

w domu podopiecznego

G pomoc koordynatora 24 h

Seniormed24 Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7
58-160 Świebodzice
tel. +48 662 015 683
tel. +74 856 58 04
seniormed24@vp.pl

Wielkie serducha
dla zwierzaków
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

A g ni e s z k a B i e l a w s k a - P ę k a l a

P

rawie tonę karmy udało
się zebrać Publicznej
Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach
w ramach akcji pomocy dla
zwierząt w schroniskach. Do
akcji przyłączyła się także m. in.
Szkoła Podstawowa nr 3, siłownia OsiR oraz Urząd Miejski
w Świebodzicach - pracownicy
zebrali tu w sumie prawie 55 kg
karmy. - Dziękujemy za empatię, za wielkie serca dla potrzebujących zwierzaków. Jestem
dumna z moich uczniów - mówiła Magdalena Stąpor podczas uroczystego finału zbiórki 8
listopada.

rozmaitości

Worki duże i małe, miski,
zabawki, koce, środki czystości
- takie dary przekazali ludzie
dobrej woli tak naprawę z całego
miasta. Zbiórka odbywała się
w PSI, w PSP 3, Przychodni
Weterynaryjnej Stiopka, na siłowni, w Urzędzie Miejskim
oraz Pracowni Urody. W sumie
zebrano 930 kg i 700 zł. To
wspaniały wynik - o 100% więcej, niż w roku ubiegłym. Ale
w tej edycji włączyło się więcej
podmiotów, stąd taki imponujący rezultat.
Organizatorami i pomysłodawczyniami zbiórki są nauczycielki z PSI: Justyna Gąsior
- która zresztą jest szczęśliwą
posiadaczką adoptowanego ze

schroniska pieska oraz Agnieszka Różycka.
- Wierzymy, że takie działania
pozytywnie zaprogramują, uwrażliwiają nasze dzieci na krzywdę
zwierząt. Zresztą, to już się dzieje, mamy w szkole grupę oddanych wolontariuszy, którzy regularnie odwiedzają wałbrzyskie
schronisko dla psów i wyprowadzają jego czworonożnych podopiecznych na spacery - mówi
Justyna Gąsior. - To jest dla nich
wyjątkowe przeżycie.
Podczas finału akcji wszyscy
uczestnicy otrzymali specjalne
podziękowania i dyplomy, rozstrzygnięto także konkurs plastyczny poświęcony oczywiście
zwierzakom.
Zebrana karma została rozdzielona na fundacje, zajmujące
się opieką nad porzuconymi
i odebranymi zwierzętami. 200
kg otrzyma schronisko w Gilowie, z którym współpracuje
Gmina Świebodzice - to właśnie
tutaj trafiają bezpańskie zwierzęta zabrane z terenu miasta.
Schronisko szuka dla psiaków
nowych domów, organizuje na
Facebooku akcje adopcyjne
i stara się zaopiekować czworonogami najlepiej jak można.
Gośćmi finału akcji były: społeczna inspektor opieki nad
zwierzętami, Katarzyna Ptasińska oraz Blanka Kraśnicka
z Fundacji Podaruj lepszy los
z Wałbrzycha. Pani Katarzyna to
niezwykły człowiek, działa bezinteresownie na rzecz zwierząt,
podejmuje bezkompromisowe

Tarcza z awarią

Szkolny hol wypełniły stosy karmy, koców, środków czystości
i zabawek dla zwierząt

W

poprzednim numerze
zapowiadaliśmy niezwykłą akcję, do której
przyłączyły się Świebodzice. To
żałoba zegarów, polegająca na
zatrzymaniu prawie stu czasomierzy w całej Polsce, w piątek,
27 października. To hołd złożony wybitnemu zegarmistrzowi,
wykładowcy, miłośnikowi zegarów, który zmarł w październiku
- Profesorowi Zdzisławowi
Mrugalskiemu. Pan profesor
nadzorował renowację zegara na
naszym ratuszu, dlatego w piątek, 27.10., punktualnie o godz.
11: 15 wskazówki zegara zatrzymały się na jedną dobę.
Zegar ruszył ponownie po
zmianie czasu, ale kilka dni później jedna z tarcz ponownie znieruchomiała.
Sprawę od razu wyjaśnił pan
Adam Mroziuk, który przeprowadzał renowację zegara i czuwa nad jego aktualnym stanem.
Okazało się, że w jednym
z kół zębatych doszło do uszkodzenia - niewykluczone, że przyczyniły się do tego także silne
wiatry.
Tarcza została naprawiona
i we wtorek, 7 listopada, wskazówki znów ruszyły.

- Mam nadzieję, że teraz
wszystko będzie w porządku
- mówi pan Adam. I przy okazji
zdradza nam humorystyczną ciekawostkę - okazuje się, że chyba
wszystkie muchy ze Świebodzic
postanowiły... przezimować na
wieży ratuszowej. Ponieważ po

renowacji konstrukcja została
mocno uszczelniona - dzięki
temu nie ma już gołębi - za to
muchom jest tu najwyraźniej
ciepło i przytulnie. Podobno
obsiadły szczelnie wnętrze i czekają na wiosnę...
I

interwencje w sytuacjach, gdy
widzi krzywdę czworonogów.
W jej domu mieszka 11 zwierzaków. To wyjątkowa osoba, kochająca zwierzęta i oddana im
całym sercem. Za to co robi
otrzymała od szkoły piękny prezent - obraz anioła, u którego
stóp leżą szczęśliwe zwierzęta.
Była bardzo wzruszona.
- Jestem pod wrażeniem akcji
i Waszej wrażliwości na los
czworonogów - podkreślała.
My także bardzo dziękujemy
za piękną akcję, dziękuję serdecznie w imieniu Urzędu
Miejskiego, że mogliśmy się do
niej przyłączyć, dziękujemy za
„dołożenie” do naszej puli tak
dużej ilości karmy, którą podarowaliśmy ośrodkowi w Gilowie.
Obecnie w przytulisku jest około
30 psiaków, z czego kilka ze
Świebodzic. Na wieść o takim
prezencie właściciele schroniska
bardzo się cieszyli - relacja
z odwiedzin w Gilowie w następnym numerze.
I
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Gość specjalny, pani Katarzyna Ptasińska, dostała wyjątkowy
prezent - obraz

Dla najlepszych „zbieraczy” w szkole były prezenty i dyplomy

Kwiaty rządzą w Świ
12

Konkurs „Najładniejsze Okno, Balkon i Posesja”

piątek, 10 XI 2017

J

ak tu pięknie, zielono, i tyle
kwiatów - takie opinie można usłyszeć nie tylko od
mieszkańców, ale i odwiedzających nasze miasto. Pięknie
ukwiecone miejsca, ładnie zaaranżowana zieleń, a przede wszystkim ustrojone w pelargonie czy
petunie okna, to wizytówka Świebodzic.

Dlatego doroczny konkurs na
Najładniejsze okno, balkon, posesję i firmę, ma grono swoich wiernych fanów, a uczestników, na
szczęście, też przybywa.
- Powtarzam to za każdym
razem, ale to właśnie Państwu
należą się największe podziękowania za to, że dbając o swój balkon, teren wokół domu, czy okno,
sprawiacie, że Świebodzice stają

Komisja od lewej: Zdzisław Pantal, Irena
Struczuk, Teresa Małecka i burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

się miejscem pełnym kwiatów,
zieleni, czymś naprawdę pięknym
- mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz na spotkaniu z laureatami konkursu, które odbyło
się 25 października.
W tym roku komisja znalazła
zupełnie nowe miejsca, które są
piękną wizytówką naszego miasta. Ale trzeba też dodać, że gmina
również bardzo dba o zieleń,

- Dziękuję, że dbając o kwiaty dbacie Państwo
o otoczenie miasta - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

a szczególną uwagę zwracają
piękne aranżacje kwiatowe na
Placu Jana Pawła II, przy drogach
wjazdowych do miasta od strony
Świdnicy i Wałbrzycha, ogromne
kwietniki ustawione w lecie
w Rynku czy kolorowe klomby
w Parku Miejskim.
- Dziękujemy Państwu, że
chcecie dbać o te kwiaty, bo przecież zdajemy sobie sprawę, ile to

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wymaga pracy i czasu, ale dzięki
temu nasze miasto jest naprawdę
piękne - podkreślała radna Teresa
Małecka, przewodnicząca komisji konkursowej. W pracach komisji uczestniczyli także: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, radny Tadeusz
Szozda, Irena Struczuk z ZGK
Świebodzice Sp. z o.o., Maciej
Kubka ze Spółdzielni Mieszka-

Radna Zofia Marek w podwójnej roli: radnej
miejskiej i przedstawiciela Rady Nadzorczej SM

Laureaci konkursu
na Najładniejsze
okno, balkon,
posesję i firmę
I OKNO
1. Paulina i Michał
Sudomierscy
2. Agnieszka Fatyga
3. Dorota i Marek Cupiał
Wyróżnienie:
Alicja Sęk

Państwo

P

I BALKON
1. Halina i Zenon
Frączkiewicz
2. Maria Sanok
3. Agata Osóbka
Wyróżnienie:
Agnieszka Wilman
Aldona Świerk

I POSESJA
1. Grażyna i Roman
Zabłoccy
2. Irena Nowak
3. Mieczysława i Władysław
Wołoch

Państwo

Wyróżnienie:
Adam Zyskowski
Aneta i Mirosław Staroń

I FIRMA
1. NEX MEDICAL

Państwo

Pań

ebodzicach
Gazeta Świebodzicka
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Konkurs „Najładniejsze Okno, Balkon i Posesja”

niowej oraz Ilona Szczygielska
Kierownik Wydziału Promocji
UM.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane
przez Urząd Miejski w Świebodzicach oraz Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, która
od lat jest partnerem konkursu.
Uczestnicy konkursu obejrzeli
także prezentację, na której można

było zobaczyć wszystkie nagrodzone i wyróżnione miejsca.
W tym roku dyplomu nie zgarnął Hades - doroczny tryumfator
w kategorii firma. Ale komisja
wytłumaczyła, że po prostu w tej
edycji nie brała pod uwagę klombu na Wałbrzyskiej - która był, jak
zawsze, imponujący i piękny - aby
wyszukać jednak nowe podmioty.
Choć z tym, jak przyznała Teresa

Małecka, jest kłopot, bo mało firm
zwraca uwagę na kwiaty - widać
w biznesie inne sprawy są ważniejsze.
- Słyszymy też od gości, którzy
nas odwiedzają, że Świebodzice
są naprawdę pięknie ukwiecone,
wiele osób nam tego zazdrości
- mówiła jedna z pań, laureatek
konkursu. - Fakt, wymaga to dużo

pracy i kosztuje, ale daje radość,
cieszy oko.
Inna z pań przyznała, że z zazdrością spogląda na kwiaty na
Placu Jana Pawła II, bo u niej tak
pięknie nie chcą rosnąć. Wówczas
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
zaproponował, że zorganizuje
spotkanie z panem Wojnowskim,
który dba o miejską zieleń, by
zdradził nieco tajemnic doty-
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czących uprawy kwiatów. Uczestnikom konkursu bardzo się to
spodobało.
Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej
edycji. A wszystkich zachęcamy
do dbania o swoje otoczenie - nawet jedna skrzynka z pelargonią
w oknie sprawia, że dookoła nas
robi się po prostu ładniej.
I

W tym roku komisja postawiła na zupełnie nowe
miejsca i aranżacje, a nagrody odbierali zupełnie
nowi nagrodzeni i wyróżnieni

Państwo

stwo

13

Państwo Aneta i Mirosław Staroń

14
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pożegnania
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Żył tak, by nikt przez niego nigdy nie płakał
WSPOMNIENIE

Zdzisław Szpunar (1926-2017)
E l ż bi e ta S z pu na r

W

piątek, 27. października br., na
cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej pożegnaliśmy Zdzisława Szpunara, ukochanego Ojca, Dziadka
i Pradziadka, wieloletniego
mieszkańca Świebodzic. Człowieka obdarzonego dobrym sercem, życzliwego, wyrozumiałego i szlachetnego. Pan Zdzisław
przez wiele lat kierował świebodzicką „betoniarnią”, brał także
znaczący udział w odbudowie
powojennych zniszczeń w wielu
dolnośląskich miastach.
Zdzisław Szpunar urodził się
w Handzlówce k/Łańcuta 22.
października 1926 roku. Okres
okupacji niemieckiej i działań
wojennych przeżył w rodzinnej

wsi oraz we Lwowie. Wielokrotnie wspominał i opowiadał
o przeżyciach oraz zdarzeniach
z tamtych lat. Pomimo tragicznych wydarzeń okresu wojennego, które głęboko wryły się
w pamięć dorastającego chłopca,
pozostał życiowym optymistą
i dobrym, sprawiedliwym człowiekiem.
Po wojnie podjął naukę w Państwowej Szkole Budownictwa
w Jarosławiu i uzyskał dyplom
Mistrza Budowlanego a następnie, po złożeniu egzaminu zdobył uprawnienia do pełnienia
funkcji majstra ogólno-budowlanego w państwowych i społecznych przedsiębiorstwach budowlanych. Z nakazem pracy,
w 1949 roku przyjechał na
Ziemie Zachodnie, do Legnicy.
W latach 1949-1956 pracował

w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym - Zjednoczenie Dolnośląskie w Legnicy
a następnie w Jeleniogórskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa
Miejskiego. Był to okres wielkiej odbudowy kraju. W tym
czasie, mając zaledwie 23 lata,
kierował ponad 400-osobową
grupą pracowników na wielu
odcinkach robót budowlanych
w Legnicy. W latach 1950-1956
prowadził odbudowę zniszczonego działaniami wojennymi
Bolesławca, między innymi szeregu kamienic w Rynku i cmentarza Kutuzowa. Następnie nadzorował budowę osiedla robotniczego przy kopalni miedzi Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach oraz uczestniczył w odbudowie kopalni, która pod koniec
działań wojennych została zalana przez Niemców.
W 1951 roku, w Legnicy, poślubił Małgorzatę, która również pracowała w Legnicy
w Zjednoczeniu Dolnośląskim.
W 1956 roku, z żoną i czteroletnim synem Zbigniewem, przyjechał do Świebodzic. Został
kierownikiem Zakładu Prefabrykatów i Elementów Budownictwa „Prefabet”, popularnie
zwanym „betoniarnią”. Kierował tym zakładem przez 28 lat,

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

Ś.P. Janinę Włodarczyk

- Syn, Córka, Szwagierka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Joannę Walską

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

Ewy Ząbek

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

Ś.P. Janinę Dziubczyńską

- Córka, Syn, Synowa, Wnuczki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Weroniki Rogalskiej-Kuszaj,

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

Ś.P. Tadeusza Włodarczyka

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

Ś.P. Jolantę Krzysztofowicz

- Mąż, Dzieci, Wnuki, Teściowa i Rodzina

do 1983 roku, do dnia przejścia
na emeryturę. Swoją pracą
zasłużył na wielki szacunek. Był
bardzo wymagającym, ale i sprawiedliwym szefem. Wszelkie
konflikty rozwiązywał zawsze
szukając kompromisu. Nawet
w najtrudniejszych sytuacjach
dostrzegał pozytywne rozwiązania. Dla każdego miał dobre
słowo i pomocną dłoń, był wrażliwy na drugiego człowieka.
Niejeden młody wówczas pracownik może Mu zawdzięczać
to, że nie zszedł na złą drogę.
Za swoją perfekcyjną i rzetelną pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Wśród wielu odznaczeń jakimi został uhonorowany są: Srebrny i Złoty
Krzyż Zasługi oraz odznaczenie
„Zasłużony dla miasta Świebodzice”.
Posiadał niespożyte zapasy
energii i dobroci. Z rodziną
i znajomymi dużo czasu spędzał
na wędrówkach turystycznych
w Sudetach, Pieninach, Tatrach.
Był wytrawnym piechurem
i członkiem Oddziału PTTK
w Świdnicy. Kochał życie.
Wszystko co robił, robił z wielką
pasją, dokładnie i z wielkim zaangażowaniem. Potrafił zaprojektować i zbudować dom oraz
zabudowania gospodarcze w ro-

dzinnej Handzlówce, garaż i altankę, ale też przeprowadzić
inwentaryzację techniczną pałacu w Mokrzeszowie, wykonywać hobbystycznie meble
z drewna czy naprawiać ubrania.
Zdzisław Szpunar zmarł 21.
października 2017 roku. Przeżył
godnie 91 lat. Żył tak, aby nikt
nigdy przez Niego nie płakał.
Dołączył do zmarłej przed 27miu laty ukochanej żony Małgosi, którą opiekował się do Jej
ostatniego tchnienia.
Dawno odeszło już wielu
z Jego przyjaciół, znajomych,

sąsiadów i współpracowników.
Nie ma już przedsiębiorstw
i zakładów, w których pracował.
Nadal są jednak osoby, które Go
znały, pamiętają i wspominają
z wielką sympatią i szacunkiem.
Będzie nam brakowało Jego
mądrości życiowej, uśmiechu,
wyjątkowego optymizmu i pogody ducha.
Pozostawił po sobie świadectwo dobrego życia.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, składamy serdeczne
podziękowanie.

Jesienna Quintessenza
Gazeta Świebodzicka
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Ma r i a P al i ch le b

P

o trzymiesięcznej przerwie usłyszeliśmy, znany
i lubiany przez melomanów, Zespół Quintessenza, który wystąpił w stałym
składzie: Patrycja Swoboda
(skrzypce), Daniel Swoboda
(klarnet), Bartosz Wawrzkowicz (wiolonczela), Wiktor
Wawrzkowicz (pianino). Koncert prowadziła Krystyna Swoboda, wypełniając, w interesujący sposób, przerwy między
poszczególnymi utworami.
Na początek usłyszeliśmy
Marzenia wiedeńskie Heinza
Cruciusa. Sam tytuł okazał się na
tyle zobowiązujący, bo kompozycja ta była utrzymana w rytmie walca.
Z porą roku doskonale harmonizowała trzecia część III Koncertu - Polowanie, czyli Cztery
pory roku A. Vivaldiego. Opisywanie przyrody w muzyce jest
typowe dla tej sztuki, a Włochy,
ojczyzna kompozytora, słynęła
z naśladownictwa natury. Warto
dodać, że każda z pór została
poprzedzona sonetem nieznanego autora, którego treść odnosi
się do człowieka i jego indywidualnych przeżyć.
W części, którą usłyszeliśmy,
dominowały partie solowe
skrzypiec, którym wtórowały
pozostałe instrumenty, tworzące

kultura

właściwy klimat dla jesieni
i tematu polowania. Niczym na
płótnie, malują one tło w postaci
rozbrzmiewających dźwięków
rogów myśliwskich. Skrzypcom
przypadła w udziale rola przedstawienia poszczególnych etapów pogoni za zwierzyną. Jesień
zabrzmiała pięknie, dzięki
wszystkim niuansom dźwięków,
wyeksponowanych przez Artystów.
Zmianę nastroju przyniosła
prezentacja przebojowych melodii operetkowych z Księżniczki
Czardasza E. Kalmana. By przywołać linię melodyczną poszczególnych arii - konieczne
jest zacytowanie ich incipitów:
„Artystki, artystki, artystki
z variete nie biorą miłości zbyt
tragicznie”, „Choć na świecie
dziewcząt mnóstwo”, „Bo to jest
miłość, to głupia miłość”, „Jak
Ci
mogę
wytłumaczyć”,
„W rytm walczyka serce śpiewa”, „Czardasz.”
Pizzicato skrzypiec, tony klarnetu oraz wtórujących im pianina i wiolonczeli - tworzą specyficzny klimat tego utworu. Na
uwagę zasługują także partie
łączące klarnet i klawisze.
W tym wyborze motywów pojawiły się wszystkie istotne melodie tej wdzięcznej w słuchaniu
operetki.
Jednak jesień to nie tylko
doznania natury estetycznej, wy-

nikające z bogatej palety barw
tej pory roku - to także smutek,
nostalgia, melancholia wniesione przez piękne dźwięki Pieśni
Solveigi E. Griega - z muzyki do
dramatu H. Ibsena Peer Gynt.
Pani Krystyna Swoboda wprowadziła słuchaczy w losy bohaterki i jej tragicznej miłości do
tytułowego bohatera. Uniwersalny dramat porzuconej dziewczyny ilustrował liryczny i minorowy nastrój stworzony przez
skrzypce, pianino i wiolonczelę.
E. Grieg zasłynął jako doskonały
twórca lirycznych nastrojów, był
bardzo wrażliwy „na walory
brzmieniowe”, jak to przed laty
określił J. Cegiełła.
Wesoły Wiedeń W. Weisla stał
się okazją do kolejnej zmiany
nastroju, w którym dominował
rytm walca. Idealne współ-

brzmienie instrumentów stworzyło melodię utworu, a subtelne dźwięki skrzypiec podkreśliły
rytm tego tańca.
Wielką radość sprawiła słuchaczom wiązanka melodii
z operetki inspirowanej tyrolskim folklorem, K. Zellera
Ptasznik z Tyrolu. Interesująco
zabrzmiał dialog instrumentów
„powtarzających” te same frazy,
a rustykalny charakter melodii
eksponowały dźwięki skrzypiec
i klarnetu. Nie mogło tu zabraknąć bezpretensjonalnej arii Adama: „Lat dwadzieścia miał mój
dziad” czy duetu Adama i księżnej Marii „Kiedy w Tyrolu róży
kwiat.”
Mały marsz włoski G. Winklera - z charakterystycznym rytmem drobnych kroków zakończyłby koncert, gdyby nie prze-

piękne, nastrojowe Intermezzo
z Carmen G. Bizeta.
Cudowne brzmienie muzyki
połączone z perfekcyjnym wykonaniem, interesującym (jak
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zawsze) słowem wiążącym Pani
Krystyny, można ująć w trzech
słowach: artyzm i piękno interpretacji!
I

Chcesz komuś podziękować?
Złożyć życzenia?
Przekazać kondolencje?

ZA DARMO
Zrób to w Gazecie Świebodzickiej

Tym razem muzyczna gratka
w MDK

„Muzyczna Podróż”
Koncert w wykonaniu Dariusza Kordka

apraszamy gorąco mieszkańców naszego
miasta 16 listopada do Miejskiego Domu
Z
Kultury.

O godz. 18.00 wystąpi Dariusz Kordek, aktor,
wokalista, który zabierze nas w „Muzyczną podróż” - i będzie to podróż przez różne etapy aktorskiej drogi artysty, od początków w Teatrze
Buffo, musicale Teatru Roma, przez piosenki z
solowych płyt („Tylko cień” z 1996 r., „Sztuka
kochania, czyli serdeczne porachunki” z 2004 r.).
Nie zabraknie też przebojów z 20-lecia międzywojennego i wielu innych.
Usłyszymy więc m. in. „A ja nie” z musicalu
„Metro”, „Deszczową piosenkę”, „Mój przyjacielu”, „I’m sailing” i wiele innych, wspaniałych,
znanych i lubianych przebojów.
Dariusz Kordek jest nie tylko utalentowanym
aktorem i wokalistą, ale także urodzonym konfenansjerem i show menem, w każdej okoliczności
znajduje doskonały kontakt z publicznością,
zatem spotkanie z nim jest zawsze ogromną przyjemnością dla widzów.
Gorąco zapraszamy na ten koncert w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Wstęp wolny.

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

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.

Świebodzice w wycinkach prasowych
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historia Świebodzic w wycinkach

- rok 1967
K

ochani
Czytelnicy,
przenosimy się dziś
znowu w czasie - oczywiście za sprawą przedrukowywanych wycinków prasowych z prasy lokalnej ubiegłego stulecia. Rozpoczynamy rok
1967, a co w owym czasie działo
się w Świebodzicach? Sporo
było oczywiście o nowościach
z naszych zakładów pracy, które
święcą tryumfy za granicą. Mamy notkę o słynnym fotelu 366,
który podoba się... dyplomatom.
Prasa donosi także o pierwszych
5.000 mieszkańców Osiedla
Przodowników Pracy - czyli dzi-

siejszego Osiedla Sudeckiego.
Jest też i trochę kryminałków,
napadów, kłótni małżeńskich
z nożem w tle - ot, życie.
Natrafiliśmy także na informację o wygranej w totka - okrągły milion!
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.
Pozdrawiamy
serdecznie naszych
Drogich Czytelników
i zapraszamy
do lektury.
Redakcja
Gazety
Świebodzickiej
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Polskie groby w Chinach

Drodzy Czytelnicy, pisaliśmy
już o chińsko-polskich wątkach
związanych z miastem Harbin,
w którym swego czasu zamieszkiwała duża polonia. Potomkowie harbińczyków zawitali też
do Świebodzic, gdzie niedawno
powstał
Dolnośląski Klub
Harbińczyka - o czym pisaliśmy
podm koniec września. Dziś
zatem kolejny odcinek harbińskiej epopei, tym razem
w formie osobistych wspomnień
Pana Aleksandra Jermakowa,
którego dziadkowie zostali
pochowani w Harbinie. A ponieważ niedawno świętowaliśmy
1 i 2 listopada, to dobry moment,
by wspomnieć zmarłych na dalekiej obczyźnie.

Redakcja Gazety
Świebodzickiej

D

zień 1 listopada jest dla
mnie szczególnym
dniem, dniem zadumy
i wspomnień o zmarłych, naszych najbliższych
rodzin złożonych w ziemi harbińskiej dzisiejszej ChRL,
byłych zesłańców na Syberię po

Powstaniu Styczniowym, z terenu Podola - obecnie Ukrainy.
W Mandżurii w Harbinie na
dalekiej obczyźnie w jej ziemi
zostali pochowani moja babcia
i dziadek - rodzice mojego ojca,
moi pradziadkowie, ciocie, wujkowie, za których corocznie
zapalam znicz w moich rodzinnych Świebodzicach.
Niestety po ich grobach nie
ma śladu, a stało się to po
Rewolucji Kulturalnej- komunistycznych Chin. Pozostały niektóre groby, które w jakiś szczególny sposób zostały uchronione
od zniszczenia i zapomnienia.
Moim marzeniem w niedalekiej
przyszłości /tak się stanie/ jest
zapalenie znicza w Harbinie,
w miejscu pochówku moich najbliższych jak i tych, których najbliżsi leżą wraz z nimi.
Pierwsze dni listopada to
w Polsce czas odwiedzin i
uprzątania grobów bliskich oraz
wspominania tych, którzy odeszli. Polacy odwiedzają również
liczne groby swoich rodaków
rozsianych po całym świecie.
Nie inaczej jest w Chinach,
gdzie rokrocznie w tych dniach
przedstawiciele polskiej amba-

sady zapalają znicze na mogiłach pochowanych w Pekinie
i Harbinie Polaków. W oddalonym o 1200 km od Pekinu
Harbinie, stolicy północnowschodniej chińskiej prowincji
Heilongjiang, znajduje się niewiele polskich mogił. Jeszcze do
końca lat 40. ubiegłego wieku
mieszkało tu kilka tysięcy
Polaków. Było to największe
skupisko Polonii w Chinach. Na
przełomie wieków w Harbinie
żyło nawet 7 tysięcy Polaków,
z których większość zatrudnionych była przy budowie Kolei
Wschodniochińskiej.
W okresie świetności miasta
działały tu dwie polskie parafie,
organizacja „Gospoda Polska”,
stowarzyszenia, harcerstwo oraz
konsulat. Przez wiele lat polskiej
obecności, na harbińskich cmentarzach pojawiało się coraz
więcej polskich grobów, ale do
dzisiaj nie zachowały się żadne
dane dotyczące pochowanych
tutaj Polaków. Katastrofalna dla
harbińskich nekropoli okazała
się Rewolucja Kulturalna, podczas której cmentarze przeniesiono daleko poza miasto.
Obecnie w Harbinie zlokalizo-

wano 9 grobów Polaków zmarłych w latach 1898-1984, są to
mogiły: Julii Daksnis-Karolewicz, Antoniego Jakubowskiego, Apolonii Koralewicz, Pelagii Kowalik, Alberta Kowalika, Władysława Kowalskie-

go, Napoleona Skorulskiego,
Marii i Mariana Stokalskich.
Szczątki Polaków z cmentarzy
zdewastowanych w czasie Rewolucji Kulturalnej umieszczono w jednej mogile zbiorowej.
Groby znajdują się w prawo-

REKLAMUJ SIĘ! W GAZECIE ŚWIEBODZICKIEJ
tel. 660 157 518

sławnej części miejscowego
cmentarza Huangshan.
Dolnośląski Klub
Harbińczyka
Aleksander Jermakow

Ogromy sukces
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zawodników Klubu Taekwondo „Taipan” w Intercontinental British Championships

N

a zawodach, które
odbyły się 5 listopada
w Birmingham Arena,
zawodnicy naszego
klubu jako reprezentanci naszego kraju zdobyli złoty oraz trzy
srebrne medale, co jest ogromnym sukcesem biorąc pod uwagę, iż w zawodach wzięło udział
ponad 1600 zawodników z całego świata.
Julia Furtyk 1 cup ze Świebodzic pokazała ogromne umiejętności i hart ducha zdobywając

dwa srebra, tym samym pozostawiając w pokonanym polu 20
innych zawodniczek z całego
świata zarówno w Układach
Specjalnych TUL jak i Walkach
Ciągłych, nadmienić należy, że
nasza zawodniczka walczyła
z kontuzją kolana co jeszcze
wyżej stawia Jej osiągnięcie.
Dariusz Marciniak 8 cup ze
Strzegomia osiągnął życiowy
sukces zdobywając w walkach
indywidualnych srebro oraz
TAG (walki drużynowe) złoty

medal. Sukces ten osiągnął pokonując 21 rywali w swojej kategorii, często bardziej zawansowanych treningowo i z wyższymi stopniami.
Nasi Kadrowicze dzięki
udziałowi w mistrzostwach
mogli także podczas wyjazdu
zwiedzić bardzo ciekawe miejsca w tym Stratford-upon-Avon
(miejsce urodzenia Williama
Szekspira), Uniwersytet Oksfordzki czy Stonehenge (jedna
z najsłynniejszych europejskich

budowli megalitycznych). Wyjazd zaowocował wieloma doświadczeniami oraz nowymi znajomościami.
Nasi zawodnicy na co dzień
trenują pod okiem trenera Jarka
Włochala 3 dan w sekcjach
Świebodzice i Strzegom, do
których to sekcji zapraszamy
wszystkich chętnych aby przeżywać razem z nami tak wspaniałe emocje i chwile.
Wielkie gratulacje dla trenera
i zawodników!

Iinformacje
www.taipan.pl
a także pod
nr. telefonu
792 928 194

Świebodziccy biegacze - nie tylko biegają, ale przyjaźnią się
widnieją na koszulkach biegowych. Naszym mottem jest uświadomienie każdemu z nas, że
granice istnieją tylko w naszych
głowach i nie ma barier, których
nie da się pokonać.
Każdy z członków grupy to
inna osobowość, inne preferencje biegowe. Są więc biegacze,
którzy najlepiej czują się na krótkich dystansach - na 2 km - po
ultramaratończyków.
- Mojemu przyjacielowi Arturowi Burkackiemu udało się
zdobyć koronę półmaratonów
w 2017 roku - mówi Mateusz
Tomczak.
Reszta członków grupy również ma na swoim koncie wiele
osiągnięć biegowych, nie sposób
wszystkich wymienić.

- Ja osobiście jestem dumny
ze wszystkich członków grupy,
patrząc na ich biegowe osiągnięcia. W naszych szeregach
jest wiele kobiet, które pomimo
wielu obowiązków związanych
z wychowywaniem dzieci znakomicie radzą sobie na trasach

biegowych, co jest kolejnym
dowodem, że każdą granicę
można pokonać - dodaje Mateusz Tomczak. Poza tym grupa
integruje się podczas wspólnych
wyjazdów. Zawsze, kiedy gościmy na jakimś biegu staramy się
przy okazji troszkę pozwiedzać.

Jest to zatem nie tylko grupa biegowa, ale grupa świetnie rozumiejących się ludzi, którzy dobrze czują się w swoim towarzystwie.
Osoby, które biegają, to prawdziwi pasjonaci tego, co robią.
Ten sport ma dzisiaj wielu zwoFOT. UŻYCZONE MATEUSZ TOMCZAK I RST PÓŁMARATON

Z

a nami III Półmaraton
Świdnicki RST, w którym
w tym roku wystartowała
rekordowa liczba uczestników
- blisko dwa tysiące osób. Na
starcie nie zabrakło świebodzickich biegaczy, zrzeszonych
w nieformalnej grupie Pokonaj
Granice. To blisko 60 osób,
których łączy jedno - pasja do
biegania.
Grupa biegowa Pokonaj Granice została utworzona w lutym
2017 roku i na chwilę obecną na
Facebooku zrzesza 59 członków,
mniej lub bardziej aktywnych
w życiu grupy - mówi Mateusz
Tomczak, jeden z liderów grupy. - Jesteśmy stowarzyszeniem
nieformalnym, a łączy nas pasja
do biegania. Grupa wyróżnia się
własnym logiem i nazwą, które

lenników, bo jest tak naprawdę
niewymagający - nie potrzeba
kosztownego sprzętu, stroju, treningów z instruktorem. Wystarczy po prostu zacząć by przekonać się, czy jest to dyscyplina dla
mnie.
I

Od lewej: Artur Burkacki
i Mateusz Tomczak z dumnym tatą

Wyniki III Półmaratonu RST - startujący ze Świebodzic - kategoria OPEN

Członkowie świebodzickiej grupy Pokonaj Granice chętnie
biorą udział w maratonach i półmaratonach, organizowanych
na terenie całego kraju. Ostatni udany występ to III Półmaraton
RST w Świdnicy

53. Paweł Białek - 1:22:14 / 51
(rok temu było 1:24:31 / 54)
64. Wiktor Kurant
79. Bartosz Kościelniak
101. Krzysztof Winiarczyk
159. Bartłomiej Krawczyk
174. Łukasz Torzecki
180. Andrzej Galimski
183. Rafał Kowalik
199. Mateusz Kuriata
230. Mateusz Tomczak
276. Piotr Szymecki
322. Przemysław Wawrowski
371. Tomasz Kurek
407. Grzegorz Kowal
430. Marcin Frąk
465. Marcin Kluczyński
478. Jacek Staniszewski
497. Marek Gajdowski
561. Mirosław Kluczyński
566. Agnieszka Gajdowska

1:23:49 / 70
1:24:07 / 78
1:25:29 / 105
1:28:46 / 153
1:29:24 / 173
1:29:52 / 181
1:29:43 / 176
1:31:05 / 203
1:32:32 / 238
1:33:41 / 274
1:35:14 / 323
1:37:06 / 382
1:38:04 / 412
1:39:12 / 451
1:39:43 / 476
1:39:38 / 471
1:39:55 / 485
1:42:03 / 556
1:42:35 / 576

572. Krzysztof Orłowski
614. Piotr Mackiewicz
655. Jacek Matwiejczuk
763. Michał Lech
818. Marek Zubrzycki
837. Krzysztof Stec
923. Mariola Gajdowska
933. Norbert Czarkowski
969. Joanna Pikul
1139. Artur Burkacki
1143. Agnieszka Lech
1179. Allan Borowiak
1181. Małgorzata Borowiak
1210. Katarzyna Hyrlik
1211. Damian Hyrlik
1216. Natalia Frączek
1261. Zbigniew Szlufcik
1303. Grzegorz Choroszczak
1354. Roman Sałata
1355. Joanna Sałata
1384. Dawid Karwat

1:42:21 / 570
1:43:55 / 633
1:44:16 / 648
1:48:11 / 769
1:49:41 / 815
1:50:20 / 830
1:52:40 / 927
1:53:15 / 949
1:54:05 / 972
2:01:14 / 1133
2:01:39 / 1144
2:03:12 / 1180
2:03:13 / 1181
2:05:11 / 1216
2:05:13 / 1217
2:05:18 / 1220
2:07:44 / 1260
2:10:57 / 1295
2:17:06 / 1359
2:17:08 / 1360
2:21:14 / 1385
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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 Na terenie Świebodzic
i okolic pilnie poszukujemy
mieszkań do wynajęcia.
Tel. 576-999-077
G Dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania
w Świebodzicach
na Os. Piastowskim, dwa
lub trzy pokoje. Zapraszamy
Tel. 698-956-007 74-663-80-29
G Świebodzice - warsztat
samochodowy ul. Wałbrzyska
powierzchnia około 120 m2
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
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, kamienica, wysoki
parter, do zamieszkania, cenna.
132 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, II piętro, nowe
budownictwo. 52 M2 cena
149 900. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Salon
z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 157 000 CENA DO
NEGOCJACJI Tel. 576-999-077
G Świebodzice,
Os. Piastowskie, dobry standard
mieszkania, 2 pokoje, IV piętro,
46 m2. Cena: 169 000 zł,
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,
Os. Piastowskie, mieszkanie
po remoncie, salon z balkonem,
pokój, oddzielna kuchnia, WC,
51 m2,dobry standard. Cena:
175 000 zł tel: 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą
kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 206 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
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. Działka o pow.
600 m2. Media na granicy
działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077

G Świebodzice. Działka o pow.
6107 m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Fieldorfa 50 ar 60 zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice ul. Ogrodowa 45 ar
60 zł/m2 Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła.
5 pokoi, 170 m2, 880000 zł.
Duży salon, ładny ogród,
centralny odkurzacz.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice - Dom - Ojca
Pio. Wolno-stojący, 5 pokoi,
190m2, duży salon, garaż
w bryle, doskonała lokalizacja.
Atrakcyjna cena 699 000
tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow.
149m2 plus mieszkanie
nad lokalem 77 m2 (4 pokoje,
kuchnia, komunikacja, łazienka
z WC) Okazja cenowa 300 000 zł.
Tel. 698 956 007.
G Chcesz szybko sprzedać
nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29

Chcesz dobrze sprzedać swoją nieruchomość

- przyjdź do nas!

Zrobimy dla Ciebiewirtualną wizytę po lokalu

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 10.11.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Udział w wysokości 4997/10000
w budynku przy ul. Ciernie 166
w Świebodzicach

741

Ciernie 4

Udział w wysokości 6631/10000
w budynku
przy ul. Henryka Sienkiewicza 43
w Świebodzicach

410/55

Śródmieście 3

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

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
Graniczna

Nieruchomość
Lokal mieszkalny 4 (18)

Nr działki
633/3 i 633/2

Obręb
4

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.

Potrzebny Pracownik
stróżowanie + drobne prace fizyczne
Wymagania:
chęć do pracy, sumienność, uczciwość.

Informacje pod nr telefonu:
886 905 674

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
PRZYJMUJEMY WNIOSKI KREDYTOWE MDM NA 2018 rok.
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
I Centrum. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy na ulicy Kolejowej.
Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,
ogrzewanie co gazowe. 80 m2 cena 179 tys
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze w nowej części Osiedla
Piastowskiego. Okna nowe PCV, kuchnia i dwie
szafy w przedpokoju w zabudowie. 53 m2
cena 159 tys.
I Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 2 pokojowe
na I piętrze. Po remoncie. Nowa część osiedla.
40 m2 cena 129 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze na ulicy Chrobrego. Stan dobry.
Okna nowe PCV, kuchnia w zabudowie. Domofon.
51,7 m2 cena 122 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze na ulicy Dąbrówki.
Nowe budownictwo. 42 m2 ze skosami.
Po podłodze 60 m2. 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 DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu.
Garaż, podjazd. 45 m2 cena 119 tys.
I Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki). 28 m2
cena 79 tys.

I Centrum. Okolice Rynku. 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 IV piętrze. Okna nowe PCV. Przestronne
pokoje. 67 m2 cena 155 tys.
I 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 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 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. 690m2 cena 34 tys.
I Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys. .
I Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
organizuje wycieczkę do Parku Wodnego „Tropikana”
w kompleksie Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
W cenie:
G zwiedzanie Karpacza i jego urokliwych miejsc
G zajęcia odnowy biologicznej w PW „Tropikana”
Koszt wycieczki dla członków PZERiI - 55 zł,
niezrzeszeni - 65 zł
Zapisy w biurze Zarządu, ul. Żeromskiego 13/15,
wtorki-środy, w godz. 9:00-12:00.
Tel. 74 666 95 48 lub 512 203 216, 509 234 703.

U B E Z P I E C Z E N I A !
20 Firm w jednym miejscu
I samochodowe OC, AC, NNW, Assistance
I na życie: indywidualne i grupowe
I zdrowotne: indywidualne i dla pracowników
I majątkowe: domy, mieszkania, majątek firmy
I turystyczne: na czas podróży, wyjazdu
I rolne

Waldemar Krzystek ul. Kolejowa 7. Tel: 607 940 178

Polski Związek Niewidomych

Koło w Świebodzicach
poszukuje wolontariuszy
do pomocy w prowadzeniu biura.
Osoby chętne proszonę są o kontakt
pod nr tel.: 785 015 390 lub 662 015 683.
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Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

