NA POMOC Magdzie
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

24 listopada 2017 G Nr 284 G ISNN 1897−2586 G nakład 1300 egz. G e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

4

Świebodziczanie
chętnie wykupują
mieszkania
komunalne.

Było zagrożenie
5kamienicy
wybuchem
na Kopernika!
Wszystko
przez kompletnie
bezmyślnego
mężczyznę.
Obchody
6-7
Święta
Niepodległości

M

agda Morawska-Boczanowska to bardzo lubiany nauczyciel w Gimnazjum nr 1. Ciepła, życzliwa, zawsze uśmiechnięta, chętnie wspierała innych.
Teraz ona potrzebuje naszej pomocy.
Pierwszy gest to zbiórka krwi na rzecz
nauczycielki, która przeszła niedawno
bardzo poważną operację, podczas której
straciła dużo krwi. Jest już dobrze, dochodzi do siebie. Zorganizowana 22 listopada
zbiórka w ramach cyklicznych akcji miejskich, była dedykowana właśnie jej. Nie
chodziło o grupę krwi, tylko fakt oddania
jej i wskazania biorcy.
Ale to dopiero początek pomocy dla
Pani Magdy. Czeka ją długa i kosztowna
rehabilitacja. Wszystkie ręce na pokład
- trzeba pomóc naszym mieszkańcom!
Str. 3

FOT. GIMNAZJUM NR 1

w naszym mieście.

Pani Magda (na zdjęciu z prawej, podczas jednego z Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), zawsze chętnie
pomagała innym. Teraz to my musimy jej pomóc
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Groźny bandyta, zatrzy
.
ach
przemieszkiwał w Świebodzic

6 grudnia
- Mikołaj
już w drodze!
Kochane Dzieci, małe
i te większe, w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza
oraz Radnych Rady Miejskiej
zapraszamy serdecznie
na zabawę mikołajkową
do Rynku - oczywiście 6 grudnia.
W programie mnóstwo atrakcji
- m. in. wspólne i uroczyste
zapalenie choinki pod ratuszem,
dekorowanie bombek,
gry i konkursy, zabawę z Elfami,
Mikołajem i Świątecznym
Skrzatem.
Poznamy także laureatów
konkursu na Najładniejszą
ozdobę choinkową.
Zapraszamy serdecznie
od godz. 16:30 do 18:30
do naszego - już udekorowanego
świątecznie - Rynku.

OBWODNICA
czy kampania?
poniedziałek 20 listopada zorganizowano w naszym
mieście pikietę w sprawie obwodnicy. Chociaż słowo
W
„pikieta” to chyba za dużo powiedziane - na skrzyżowaniu

Strzegomskiej i Żeromskiego pojawiło się kilku radnych
i działaczy Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, jeden
zapomniany radny powiatowy i grupka dziennikarzy. Pikieta
miała zwrócić uwagę na problem braku obwodnicy w Świebodzicach i niewystarczających działań ze strony władz miasta. Tymczasem od roku trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Świebodzicach, w których są ważne zapisy dotyczące właśnie
obwodnicy. Nikt jej z ze studium nie wykreślił ani nie zmarginalizował. I opozycja dobrze o tym wie, bo dwójka „pikietujących” to przecież radni miejscy, mający wiedzę i wgląd
do dokumentów. Czy zatem rozpoczęła się już kampania
wyborcza?
Str. 3

Mamy nauczyciela
9szkole?
na medal! W której
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Ciekawe
wydarzenie
kulturalne w Galerii
ARTTESS - zobacz
zdjęcia wybitnych
fotografów.
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Świebodzice
w wycinkach
prasowych, rok 1967.

Specjalny
dodatek
- 70 lat
Szkoły
Podstawowej
nr 2

Biopsja
nie jest
potrzebna
2
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K

olejna, ogromna ulga
dla rodziców Majeczki
Dobrzańskiej,
7-latki, która choruje
na glejaka. Dziewczynka była
bohaterką wielu naszych artykułów, w mieście organizowano
akcję zbiórki na leczenie Majki.
Na szczęście na razie nie ma
potrzeby wykonywania żadnych, inwazyjnych badań.
- Konsultowaliśmy Maję
w klinice w Tubingen i w ubiegłym tygodniu dostaliśmy odpowiedź: mamy czekać, powtarzać
rezonanse co pół roku... jeśli coś
sie zmieni, zajmą się Mają. Ale
najważniejsze, że biopsja na tą
chwilę nie jest potrzebna. Spadł
nam z serca ogromny ciężar
- mówi Agnie-szka Dobrzańska, mama Mai.
Podczas letniej zbiórki zorganizowanej przez Towarzystwo

społeczeństwo

Prawnik radzi

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Lotnicze w Świebodzicach i radnego Dariusza Błaszczyka udało się zebrać dla dziewczynki
5 tys. zł. Pieniądze są na koncie
fundacji Kawałek Nieba.
- Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za przekazanie
pieniędzy na leczenie naszej
córeczki, choć mam nadzieję, że
nam się te pieniądze nigdy nie
przydadzą, ale pomogą fundacji
w ratowaniu innych dzieci - zapewnia Agnieszka Dobrzańska,
- Jesz-cze raz bardzo dziękuję za
pomoc wszystkim ludziom dobrej woli.
To naprawdę dobra wiadomość, my także bardzo się cieszymy, że Maja ma się dobrze
a jej guz najprawdopodobniej
okazał się niegroźny. Oby tak
było, wszystkiego najlepszego
i dużo zdrówka Majeczko!

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

- W lipcu zmarł mój mąż i chciałam się
dowiedzieć jak wygląda kwestia
zrzeczenia się spadku po nim
oraz czy mogę zrzec się spadku
w imieniu mojej córki i wnuczki.
Czy muszę mieć jakieś
pełnomocnictwo? Mąż pozostawił
długi, o wielu zapewne nawet
nie wiem, nie mamy majątku.
Przez całe życie mieszkaliśmy
razem w mieszkaniu komunalnym.
Dodam, że i córka i wnuczka wyjechały
trzy lata temu do Monachium.
Wnuczka ma obecnie 13 lat.
Pozdrawiam, Wiesława
Szanowna Pani Wiesławo,
Na wstępie należy określić
spadkobierców po zmarłym.
Jeżeli spadkodawca nie pozostawił
po sobie testamentu, to mamy
do czynienia z tzw. dziedziczeniem
ustawowym. Zatem w pierwszej
kolejności do spadku powołana zostanie
Pani, jako małżonka i dzieci zmarłego
(w tym przypadku Pani córka).
Wnuczka zostanie powołana do spadku
dopiero z chwilą odrzucenia spadku
przez Pani córkę.
Odrzucić spadek po mężu może Pani

w terminie sześciu miesięcy od chwili
jego śmierci. W tym celu powinna się
Pani udać do notariusza i złożyć
stosowne oświadczenie. Można również
dokonać odrzucenia spadku w Sądzie.
Do dokonania czynności odrzucenia
spadku będzie Pani potrzebny akt zgonu
męża.
O jak najszybszym odrzuceniu spadku
warto pomyśleć szczególnie w sytuacji,
gdy zmarły nie pozostawił żadnego
majątku, a jedynie długi. Oszczędzi sobie
Pani bowiem na przyszłość stresu
i niepotrzebnego zamieszania.
Pani córka również powinna udać się
do notariusza i odrzucić spadek.
Może to zrobić, podobnie jak i pani
również za pośrednictwem Sądu.
Jednakże ze względu na zamieszkanie
za granicą, na pewno będzie to nieco
bardziej kłopotliwe. Córka ma na
odrzucenie spadku również 6 miesięcy
- od chwili gdy się dowiedziała o śmierci
swojego ojca. Po odrzuceniu spadku
przez córkę, wówczas w kręgu
spadkobierców pojawia się Pani
wnuczka. Niestety, ani Pani, ani nawet
matka wnuczki nie może sama złożyć
oświadczenia o odrzuceniu spadku.
Spowodowane jest to faktem,
iż czynność odrzucenia spadku
przez małoletnie dziecko, wymaga zgody
Sądu. Matka dziecka (najlepiej razem
z ojcem dziecka) musi wystąpić do Sądu
z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie
czynności przekraczającej zakres
zwykłego zarządu (dokonanie czynności
odrzucenia spadku). We wniosku należy
podać okoliczności przemawiające
za celowością odrzucenia spadku
przez dziecko - wskazać np. dowody
na zadłużenie spadkodawcy.
Ze względu na to, że dziecko mieszka

poza granicami Polski, wniosek należy
skierować przed Sąd właściwy
dla Miasta Stołecznego Warszawy.
Opłata od wniosku wynosi 40 złotych.
To jak długo będzie trwało postępowanie
zależy od praktyki danego Sądu.
Warto jednak podkreślić, ze po złożeniu
omawianego wniosku termin
sześciomiesięczny ulega przerwaniu
(nie biegnie dalej). Może się tak zdarzyć,
i nie jest to praktyka sądowa
odosobniona, że Sąd w miejsce
niepełnoletniego dziecka powoła
kuratora, który będzie reprezentował
interesy dziecka w postępowaniu.
Niemniej zdarza się, że Sąd poprzestaje
jedynie na wysłuchaniu rodziców,
a niekiedy wystarczy obecność jedynie
ich pełnomocnika (radcy prawnego
lub adwokata). Jednakże praktyka
sądowa jest tu różna i trudno
wyrokować, jak w danym przypadku
postąpi sędzia.
Proszę pamiętać, ze po zakończonym
postępowaniu i po otrzymaniu
prawomocnego postanowienia
zezwalającego na odrzucenie spadku
przez małoletnie dziecko, należy
niezwłocznie udać się do notariusza
i dokonać odrzucenia spadku.
Wówczas stosowne postanowienie
należy przedstawić u notariusza
i na jego podstawie notariusz sporządzi
akt poświadczający odrzucenie spadku
przez małoletnie dziecko.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice
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OBWODNICA czy kampania?
ważny temat
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W

poniedziałek 20
listopada zorganizowano w mieście
pikietę w sprawie
obwodnicy. Chociaż słowo
„pikieta” to chyba za dużo
powiedziane - na skrzyżowaniu
Strzegomskiej i Żeromskiego
pojawiło się kilku radnych
i działaczy Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, jeden
zapomniany radny powiatowy
i grupka dziennikarzy. Pikieta
miała zwrócić uwagę na problem braku obwodnicy w Świebodzicach i niewystarczających
działań ze strony władz miasta.
Tymczasem od roku trwają
prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Świebodzicach, w których są ważne
zapisy dotyczące właśnie obwodnicy. Nikt jej z ze studium
nie wykreślił ani nie zmarginalizował. I opozycja dobrze o tym
wie, bo dwójka „pikietujących”
to przecież radni miejscy, mający wiedzę i wgląd do dokumentów. Zatem jednak kampania wyborcza?
Projektowana droga zbiorcza
łącząca ul. Jeleniogórską ze

Strzegomską - czyli obwodnica
w kierunku A4, jest w studium
ujęta i gmina bynajmniej nie
rezygnuje z utrzymania takich
zapisów - czego przykładem są
chociażby wydawane na bieżąco
odmowy mieszkańcom, będącym właścicielami okolicznych
gruntów, chcących je podzielić
i przeznaczyć pod zabudowę.
Gmina chce ten grunt utrzymać
w rezerwie pod planowaną obwodnicę.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to droga, której budowa leży w gestii dróg wojewódzkich. DSDiK na nasze pisma
w sprawie ujęcia w planach do
realizacji tego odcinka poinformowało, że w bieżących planach
województwa obwodnica Świebodzic nie została ujęta ze
względu na brak zarezerwowanych środków finansowych na
ten cel.
Z kolei trudno sobie wyobrazić, by Gmina Świebodzice sama zrealizowała tak potężną
inwestycję biorąc pod uwagę
fakt, że jak podaje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - koszt budowy kilometra
obwodnicy to 9 mln EURO.

G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Miasta Świebodzice

- W moim odczuciu to ewidentna kampania
wyborcza opozycyjnych radnych, którzy
po raz kolejny usiłują lansować swoją tezę
i własną interpretację zapisów chociażby
w studium. Obwodnica dla Świebodzic jest
dla mnie równie ważna, jak dla opozycji. Szkoda, że organizatorzy
zapomnieli wspomnieć podczas pikiety, że gmina wielokrotnie
zabiegała w GDDKiA o ujęcie obwodnicy Świebodzic w planach
inwestycyjnych - bo wszyscy wiemy, że jest to inwestycja na
poziomie krajowym, a nie miejskim. Organizatorzy nie zająknęli się
także słowem o tym, że od ponad roku zamknięta jest droga
Strzegom-Świdnica, a objazd idzie przez nasze miasto.
Stąd dodatkowe trudności. Ze swojej strony deklaruję,
iż nadal będę podejmował wszelkie możliwe działania,
by obwodnica Świebodzic znalazła się w planach krajowych.

Nie zmienia to faktu, że burmistrz Bogdan Kożuchowicz
zdecydował, by zapis o obwodnicy w studium utrzymać i podejmować dalsze starania o ujęcie budowy obwodnicy w planach województwa.
Z kolei druga planowana - bodajże od 30 lat - obwodnica,
w kierunku Jeleniej Góry, to
odcinek drogi krajowej. Gmina
Świebodzice wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą
o ustosunkowanie się do zapisów studium i wskazanie terminu realizacji obwodnicy. GD
DKiA dopiero po dwukrotnym
monicie poinformowała, że
odcinek wskazany wcześniej w
planach województwa jako obwodnica Świebodzic, nie został
ujęty w planach realizacji budowy dróg krajowych na lata 20142023. Zdaniem dróg krajowych
planowana budowa obwodnicy
Wałbrzycha oraz będący na ukończeniu odcinek drogi S3 (węzeł
Sady Dolne), odciąży ruch tranzytowy w Świebodzicach.
W obliczu takiej decyzji
w studium Gminy Świebodzice
ten odcinek został oznaczony
jako pas wyłączony z zabudowy
kubaturowej. Jest to więc teren
w rezerwie pod obwodnicę
i liczymy, że w kolejnych latach
pojawią się środki krajowe lub

programy, pozwalające na zrealizowanie tego ważnego dla miasta zadania. Natomiast z całą
pewnością zapisy zawarte w dokumentach planistycznych Gminy Świebodzice, w pełni gwarantują możliwość odciążenia
ruchu kołowego z centrum miasta.
Prace nad przygotowaniem
studium trwały od lutego 2016
roku. Z dokumentem zapoznawali się radni na komisjach, a od
29 września mogą to zrobić
także mieszkańcy. Ważnym elementem konsultacji społecznych
tego dokumentu są złożone
wnioski do studium. Można to
zrobić do 28 listopada (na marginesie do środy, 22 listopada,
żaden wniosek nie wpłynął).
Mogą to zrobić także panowie ze
Stowarzyszenia. Może to zrobią,
więc tak naprawdę czemu miała
służyć pikieta? Czy rzeczywistemu pochyleniu się nad problemem, czy raczej nad samymi
członkami organizacji, którzy
chętnie pokazywali się w błysku
fleszy i kamer. Zresztą, jakoś
mocno się ostatnio uaktywniła ta
grupka, i a to sadzi drzewka, a to
wyrywa chwasty z ruin kościoła
świętej Anny - przy okazji „zapomniawszy” poinformować
o fakcie właściciela czy służby
konserwatorskie.

G ŁUKASZ KWADRANS
G Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świebodzicach

- Myślę, że ciśnienie na bycie
rozpoznawalnym narasta w miarę
zbliżających się wyborów. Niektórzy są
świadomi, że nie wystarczą plakaty i banery
nawet w dużym formacie i ilości, a na koniec kadencji wyborcy
rozliczą ich z niekonstruktywnej krytyki. Przenoszą się też wzory
z centralnej polityki. Zresztą, opozycja jest w podobnym stanie,
bez pomysłu. Przykre, że ważne sprawy wtedy uciekają, a można
je załatwiać wspólnie bez podkreślania odrębności i swojego
nazwiska.

Teraz wszyscy mamy odnieść
wrażenie, że ta grupka jako jedyna w tym mieście „walczy”
o obwodnicę. Ale niestety - to
tylko wrażenie, pozory. Takie
populistyczne hasła zawsze
dobrze się sprzedają- ale sądząc
po frekwencji na pikiecie, tym
razem jakoś nie bardzo.
Chyba świebodziczanie oczekują jednak merytorycznych
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i wnoszących coś rozwiązań,
a nie wymachiwania ulotkami
i transparentami. Przecież organizacje tego typu też mogą
wystąpić do stosownych instytucji, by wzmóc działania np. samorządu. Aktywnie zadziałać,
coś zrobić - a tego tu nie ma. Jest
tylko lans. Smutne.

M

agda MorawskaBo-czanowska to
bardzo lubiany nauczyciel w Jedynce.
Ciepła, życzliwa, zawsze uśmiechnięta, chętnie służyła pomocą innym. Teraz ona potrzebuje naszej pomocy.
Pierwszy gest to środowa zbiórka krwi na rzecz pani Magdy,
która przeszła niedawno bardzo
poważną operację, podczas któ-

rej straciła dużo krwi. Jest już
dobrze, dochodzi do siebie.
Zorganizowana w środę 22 listopada zbiórka w ramach cyklicznych akcji miejskich, była dedykowana właśnie jej. Nie chodziło o grupę krwi, tylko fakt oddania jej i wskazania biorcy.
Udało się zebrać 19,5 litra
bezcennego leku, to wspaniały
wynik, dziękujemy! Oddających
krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa odwiedził
także Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, by wesprzeć
krwiodawców i podziękować za
piękny gest. Przyszli także absolwenci szkoły i rodzice uczących się tu młodych ludzi.
- Bardzo za to dziękuję, także
za udostępnienie przez pana burmistrza służbowego busa, by
dowieźć do Wałbrzycha krwiodawców, którzy nie zdążyli tu,

na miejscu, oddać krwi - mówi
Waldemar Grochowski, pełniący obowiązki dyrektora placówki.
Szkoła przygotowuje się do
dużej akcji pomocowej na rzecz
chorej anglistki. Pani Magda
będzie wymagała długiej i kosztownej rehabilitacji. Dodatkowo
ma dwójkę dzieci, a jedno z nich
także wymaga wsparcia.
Na rodzinę posypały się nieszczęścia, dlatego trzeba im

pomóc. O szczegółach akcji będziemy Państwa informować
- na pewno odbędzie się koncert
charytatywny i wiele innych
działań.
Nasza Gazeta już dziś obejmuje patronatem medialnym
całą akcję.
Warto być w takich trudnych
chwilach razem i wspierać się
nawzajem.
I

I

G JAROSŁAW DĄBROWSKI
G Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu

i Planowania Przestrzennego

- Te spekulacje i zarzuty, jakoby burmistrz
i miasto, nie robili nic w kierunku realizacji
obwodnicy miasta, są nieprawdziwe.
Ta argumentacja jest dla mnie tym bardziej
niezrozumiała, bo od ponad roku opracowywane jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla Świebodzic. Odbyło się kilka spotkań, w których brali udział
również radni, którzy organizowali pikietę. Obwodnica, o której
mowa, jest wpisana w w/w studium, ale realizacja przez miasto tak
ogromnego przedsięwzięcia finansowego jest praktycznie
niemożliwa. Na dzień dzisiejszy plany zarządcy, czyli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obejmują szesnaście miast
w Polsce, w których realizacja obwodnic będzie wykonana
w latach 2014-2023. Zauważalny problem wzmożonego ruchu
aut, spowodowany jest remontem mostu i drogi między
Strzegomiem a Świdnicą, już niebawem (obecnie przeprowadzane
są odbiory) droga między Strzegomiem a Świdnicą zostanie
udrożniona, i ruch aut w naszym mieście zdecydowanie zmniejszy
nasze problemy komunikacyjne.

Wszystkie ręce na pokład dla Magdy
Szkoła, byli uczniowie, rodzice, społeczność miejska
włączają się w pomoc dla chorej nauczycielki
z Gimnazjum nr 1
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Świebodziczanie chętnie wykupują
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wieści z miasta

mieszkania od miasta
P

owoli, ale systematycznie wzrasta sprzedaż lokali komunalnych. W roku bieżącym do 6 listopada, wykupiono 109 mieszkań
(w roku ubiegłym była to liczba
71). Dokładną analizę pokazuje
tabela poniżej.
- Jak wynika z powyższego
zestawienia, w roku bieżącym
zanotowaliśmy znaczny postęp
w sprzedaży mieszkań komunal-

nych zarówno w wymiarze ilościowym jak i wartościowym.
Wysokie bonifikaty stosowane
przy bezprzetargowej sprzedaży
mieszkań na rzecz ich najemców, ustalone przez Radę Miejską w Świebodzicach pozwalają
rokować, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się także
w latach następnych - mówi
Władysław Gidelski. Bonifikaty, o których mowa są, na-

prawdę atrakcyjne, wynoszą:
95% ceny, przy jednoczesnej
sprzedaży wszystkich lokali
mieszkalnych znajdujących się
w danym budynku oraz 85%
ceny przy sprzedaży pojedynczego lokalu mieszkalnego. To
oznacza, że za mieszkanie o powierzchni 50 m2 przy bonifikacie 85% zapłacimy ok. 1315.000 zł, a przy uldze 95% - tylko kilka tysięcy.

Przy sprzedaży podwórek,
bonifikata wynosi 95% ceny,
a przy sprzedaży działek przyległych(są to takie działki, które
nie mają parametrów działki
budowlanej) do działek zabudowanych domami mieszkalnymi
- 85% ceny.
Najsłabiej sprzedają się lokale użytkowe, świebodziczanie
najwyraźniej wyczekują także
na zmianę przepisów, które po-

zwolą w dogodniejszy - i mniej
kosztowny sposób - przekszta-

łcić użytkowanie wieczyste we
własność.

Co zrobić, by wykupić mieszkanie komunalne?
Wystarczy być aktualnym najemcą i złożyć wniosek o wykup
mieszkania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
UM, Rynek 1, II piętro. Do wniosku należy dołączyć umowę najmu
i lokal musi być wolny od wszelkich obciążeń. Po złożeniu
wymaganych dokumentów sprzedaż następuje w ciągu
3 miesięcy.

Wahania zadłużenia w zasobach komunalnych
Tu także niewielka - ale jednak- iskierka optymizmu. Przez dwa
wcześniejsze lata zadłużenie nieco spadło, niestety w pierwszym
półroczu tego roku znów odnotowano lekki wzrost:
Zadłużenie lokatorów lokali gminnych z tytułu zajmowania lokalu
wynosiły:
G na koniec 2015 r. 2 089 000 zł i zmniejszyły się w stosunku
do poprzedniego roku o 3,88%,
G na koniec 2016 r. 2 040 000 zł i zmniejszyły się w stosunku
do poprzedniego roku o 2,33%,
G na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wynosiły 2 062 000 zł
i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1,09%.

owiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie
dopatrzył się nieprawidłowości w związku
z działalnością zakładu ErgoPlast w Świebodzicach. Firma,
zdaniem grupy okolicznych
mieszkańców, prowadzi uciążliwą działalność. Nie można zmusić do zamknięcia firmy, wobec
której nie ma zastrzeżeń prawnych.
O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, zakład zajmujący się
przetwórstwem plastiku, zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki
od 2003 roku. W międzyczasie
zmieniał nazwy i właścicieli, ale
profil produkcji jest ten sam.
Najbliżej sąsiadujący mieszkańcy uskarżają się na hałas
i smród, żądają od miasta działań
w celu zamknięcia firmy. Ale
samorząd zobligowany jest do
działania zgodnego z prawem,
w dodatku ma w tym zakresie
ograniczone
kompetencje.
A wszystkie instytucje, które
mogą cokolwiek zrobić: Sanepid, inspektorat ochrony środowiska, itd. - nie dopatrzyły się
jak dotąd w działalności niczego
niezgodnego z prawem.
Niedawno grupa mieszkańców zawiadomiła Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) - i tu także umorzono postępowanie.
Wpłynęło także zawiadomienie do prokuratury przeciwko

władzom miasta - jakoby nic nie
robiły w tej sprawie. Co ciekawe, było one złożone już w momencie, gdy mieszkańcy, inspirowani przez jednego z radnych
opozycyjnych, zaprosili burmistrza na spotkanie w tej sprawie.
Czyli w zasadzie nie miało
chyba służyć próbie wspólnego
zastanowienia się nad tematem a raczej celom wyborczym.
- Radny, który
podpisał się pod doniesieniem, zasiada
w Radzie Miejskiej
od 2003 roku, nie
przypominam so-bie,
by złożył na piśmie
jakąkolwiek propozycję merytorycznego rozwiązania sprawy - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Za to ciągle słyszymy od tego radnego, że gmina
nic nie zrobiła w sprawie ErgoPlastu. Tymczasem już w 2007
roku, kiedy rozpocząłem pracę
na stanowisku burmistrza, wystąpiliśmy jako samorząd, by
uznać nas za stronę w toczącym
się już postępowaniu administracyjnym, by Sanepid czy WIOŚ
informowały na o podejmowanych decyzjach odnośnie ErgoPlastu (wówczas pod inną nazwą). Wielokrotnie wnioskowaliśmy do tych instytucji o podjęcie działań mających wyeliminować uciążliwości, ale wszyst-

kie te organy umarzają postępowanie bo nie znajdują nieprawidłowości.
Ręce „umywa” także Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które każdą decyzję środowiskową Gminy Świebodzice
- bo tylko takie gmina wydaje
w tym zakresie - odsyła do ponownego rozpatrzenia.
W 2013 roku gmina podjęła
decyzję - którą ten
sam radny nazywa
dziś „wyrzuceniem
pieniędzy w błoto”,
ale wówczas ją popierał - o przeprowadzeniu badań uciążliwości zapachowych, by
mieć jakiekolwiek argumenty do chociażby zainicjowania prac
legislacyjnych w tej
sprawie. Kosztorys - ok 30.000
zł.
- Temat nie został podjęty
mimo, iż poinformowaliśmy
wszystkich ówczesnych parlamentarzystów Regionu Wałbrzyskiego - dodaje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Samorząd prowadził także
rozmowy z właścicielem terenu,
proponując przeniesienie działalności na obrzeża miasta.
- Właściciel nie podjął tych
rozmów, a potem odsprzedał
zakład. Obecny zarząd nie wykazuje zainteresowania taką propozycją - dodaje burmistrz.

W międzyczasie do burmistrza zwrócili się pracownicy
firmy Ergo-Plast, zaniepokojeni
o swoje miejsca pracy w związku z całą sytuacją. Sprawa jest
więc wielowątkowa, bardzo złożona, także bardzo emocjonalna
z punktu widzenia osób zainteresowanych. Pozostaje tylko pytanie - po co było tamte wrześniowe spotkanie mieszkańców
z burmistrzem, zorganizowane
„pod patronatem” pana radnego?
- To populistyczne działanie
w celu manipulowania opinią
i mieszkańcami, a nie próba szukania rozwiązania - ocenia burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Gmina znalazła jednak sposób, by zablokować ewentualną
rozbudowę czy uruchomienie
w tym rejonie kolejnych zakładów, mogących nieść uciążliwości dla mieszkańców. W opracowywanym właśnie studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta znalazły się zapisy
o wyłącznej funkcji usługowej
oraz pod kątem budownictwa
tego terenu. Ale - to inicjatywa
samorządu, a nie radnego, który
być może obecnie stał się bardziej aktywny przed zbliżającymi się wyborami?
Obecnie, z punktu widzenia
działań samorządu, możliwości
prawne zostały wyczerpane.
Żadna instytucja nie stwierdziła
bezprawnych działań firmy.
I

Kaplica jak nowa

FOT. ZGK ŚWIEBODZICE

Nadzór budowlany
umorzył postępowanie
P
Wracamy do sprawy Ergo-Plastu

Gruntowne prace malarskie uzupełnienie tynku,
uporządkowanie terenu wokół, zostały przeprowadzone
w kaplicy cmentarnej przy ul. Kamiennogórskiej.
Posprzątano teren wokół - i jest naprawdę ładnie.
Prace kosztowały 20.000 zł, wykonał je ZGK
Świebodzice sp. z o.o.

Prokuratura wyjaśnia
nieprawidłowości
toku rutynowej kontroli
w Miejskiej Bibliotece
W
Publicznej w Świebodzicach
zostały stwierdzone nieprawidłowości, których charakter
i rozmiar skłoniły władze do
złożenia doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Osoba, która
dopuściła się powstania nieprawidłowości została zwolniona
z pracy bez zachowania okresu
wypowiedzenia (w trybie art.
52 kp „zwolnienie dyscyplinarne”).
W celu ustalenia pełnego
zakresu nieprawidłowości został zlecony audyt w jednostkach gminnych, w których był

zatrudniony pracownik, co do
którego zachodzi podejrzenie
popełnienia przestępstwa.
Postępowanie w tej sprawie
prowadzi świdnicka Prokuratura Rejonowa. To bardzo przykra sprawa, bo dotyczy przywłaszczenia publicznych pieniędzy w kwocie nie mniejszej
niż 50.000 zł. Jeszcze bardziej
przykre jest to, że nieprawidłowości dopuściła się osoba
z długoletnim stażem pracy.
Z powodu wykrytych nieprawidłowości musiała zostać
doraźnie zwiększona dotacja
dla MBP, która umożliwi funkcjonowanie placówki.
I

Kolejna tragedia na 35-tce
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§ pod paragrafem

Burmistrz prosi GDDKiA o poprawę
bezpieczeństwa feralnej drogi

N iebezpieczny bandyta, aresztowany pod zarzutem
zabójstwa w Legnicy, mieszkał kilka miesięcy
w Świebodzicach
wiebodzicka policja, na prośbę legnickich funkcjonaŚ
riuszy, przeprowadziła czynno-

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

W

poprzednim numerze
pisaliśmy o tragicznym
wypadku na drodze
krajowej nr 35, która przebiega
obok Świebodzic. Zginął kierowca, w którego wjechało rozpędzone auto, a kierująca była
nietrzeźwa.
Zaledwie dwa tygodnie od tej
tragedii mamy kolejny, śmiertelny wypadek na tej drodze, tym
razem na odcinku przy elektrowni. W wyniku zdarzenia dwóch
ciężarówek zginął młody kierowca z Wałbrzycha.
W obliczu tak dramatycznych
wydarzeń i przede wszystkim w
trosce o bezpieczeństwo osób
korzystających z tej bardzo
ruchliwej drogi, burmistrz
Bogdan Kożuchowicz wystąpił
z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy drogi, o podjęcie
niezbędnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na trasie.
Odcinek, na którym 27 października oraz 13 listopada doszło do dramatycznych zdarzeń,
to intensywnie użytkowany fragment obsługujący ruch ze Świebodzic w kierunku Wałbrzycha
i Świdnicy, i dalej - w kierunku
Republiki Czeskiej oraz Wrocławia, z którego w równej mierze

korzystają samochody osobowe,
jak i ciężarowe.
- Dramatyczne zdarzenia muszą wywołać refleksję zarządcy
i pociągnąć za nią konkretne
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Droga nr 35 komunikuje nasze
miasto z najbliższymi sąsiadami,
jest uczęszczana codziennie
przez setki kierujących, w tym
mieszkańców i dlatego priorytetem są działania zmierzające do
zredukowania niebezpieczeństwa.
We wniosku wystosowanym
przez Burmistrza do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-

tostrad poruszona została także
kwestia wprowadzenia usprawnień w ruchu na skrzyżowaniu
ulic Jeleniogórskiej i Łącznej,
położonym w ciągu drogi krajowej nr 34, przebiegającej przez
nasze miasto. To także miejsce,
w którym od dawna dochodzi do
stłuczek i kolizji, a w godzinach
szczytu stanowi tzw. „wąskie
gardło” komunikacyjne.
Chcąc uniknąć potencjalnych
zagrożeń dla życia i zdrowia
uczestników ruchu, władze samorządowe będą intensywnie
monitorować reakcję GDDKiA
na złożony wniosek.

Kradzież energii

ści w tej sprawie.
Do wstrząsającego zdarzenia
doszło w sobotę, 18 listopada,
w centrum Legnicy. Jak podaje
portal faktylegnica.pl, nad ranem, na chodniku w centrum
Legnicy, znaleziono zwłoki 65letniego mężczyzny. Policja
niemal natychmiast zatrzymała
28-letniego Marcina M.
Legnicka prokuratura kilka
dni później potwierdziła, że
doszło do brutalnego zabójstwa.
Marcinowi M. przedstawiono zarzut zabójstwa, został aresztowany na 3 miesiące, grozi
mu nawet dożywocie.

- Marcin M. bardzo agresywnie zachowywał się na pobliskim targowisku miejskim. Wezwana na miejsce policja już go
tam nie zastała. Mężczyzna został zatrzymany na ul. Chojnowskiej. Chwilę wcześniej
skatował 65-letniego Leszka
N. Był on przypadkową ofiarą.
Szedł do piekarni po pieczywo
- mówi dla portalu faktylegnica.pl Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Legnicy.
To wstrząsająca i niezwykle
bulwersująca zbrodnia - Marcin M. brutalnie skopał po głowie niewinnego człowieka,
który wyszedł rano po bułki do
piekarni! Zaatakowany mężczyzna zmarł na miejscu. Na-

Mogło dojść do tragedii
a hasło „gaz” w naszym
mieście wszyscy stajemy
N
na baczność, ale trudno się dzi-

wić, po kwietniowej tragedii
mieszkańcy są na to wyczuleni.
Dlatego bardzo dobrze się
stało, że 11 listopada mieszkańcy jednej z kamienic przy ul.
Kopernika zaalarmowali służby właśnie w tej sprawie. Gaz
czuć było mocno na klatce
schodowej.
Wezwani strażacy natychmiast ustalili źródło - okazało
się, że gaz ulatnia się z jednego
z mieszkań.
W toku dalszych ustaleń
okazało się, że w mieszkaniu

pastnik - jak podaje prokuratura
- był pod wpływem narkotyków. Przy sobie miał też ich
zapas - dodaje prokurator Tkaczyszyn.
Zdarzenie jest szokujące
i bulwersujące, dodatkowo ma
świebodzicki wątek. Marcin M.
przez kilka ostatnich miesięcy
przemieszkiwał w Świebodzicach, u swoje konkubiny.
Jak dowiedzieliśmy się od
świebodzickich funkcjonariuszy, Marcin M. był notowany
przez naszą policję, która podejmowała interwencję m. in.
w związku z przemocą domową - była założona Niebieska
Karta.
Był postrzegany jako agresywny, niebezpieczny człowiek.
Teraz przebywa w areszcie
i czeka na rozprawę sądową.

odbywała się libacja alkoholowa. Do mieszkającej w lokalu
kobiety przyszedł znajomy,
mieszkaniec Wałbrzycha, bez
stałego miejsca zameldowania,
zajmujący się zbieraniem złomu.
32-latek w pewnym momencie wpadł na pomysł, że zabierze wiszący na ścianie piecyk
gazowy by sprzedać go na
złom. Właścicielka mieszkania
zaprotestowała, ale to nie pomogło - mężczyzna zerwał piecyk, po czym oboje wyszli
z mieszkania.
Gaz, który zaczął się wydobywać z uszkodzonej instalacji,

momentalnie rozprzestrzenił
się po mieszkaniu. Stężenie
w łazience wynosiło 10% - to
groziło wybuchem!
Na szczęście wezwani na
miejsce strażacy szybko odcięli
dopływ gazu i uchronili mieszkańców tej kamienicy od tragedii.
Bezmyślny typek został już
aresztowany na 2 miesiące. Nie
przyznaje się do winy. Za narażenie ludzi na utratę zdrowia
i życia i spowodowanie zagrożenia wybuchem grozi mu maksymalnie do 8 lat więzienia.

i jedną zniszczyli, a drugą
- podeptali.
Będą odpowiadać z paragrafu 137 - dotyczącego znieważenia symboli narodowych.

Wprawdzie grozi za to jedynie
grzywna lub kara ograniczenia
wolności, ale może jakaś nauczka w głowie pozostanie?
Obaj byli pijani.

„Uczcili” Święto Niepodległości

Ś

wiebodziccy policjanci zatrzymali osoby, pobierające
nielegalnie prąd. Zdarzenie
miało miejsce w jednym z budynków przy ul. Krasickiego.
- Podłączenie zostało wykonane
bardzo profesjonalnie - mówi
Janusz Kozendra, Komendant
Komisariatu Policji w Świebodzicach. - Lokator pobierał prąd
z klatki schodowej.
Za kradzież prądu grozi od
3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
I

wóch 19-latków postanoD
wiło w nietypowy sposób
„uczcić” Święto Niepodległości. Dzień wcześniej, idąc ul.
Piasta, ściągnęli dwie flagi

§ Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
I 14 listopada, Osiedle WSK,
zaniedbany, chory kot,
mieszkający na podwórku,
z zgłoszenie od mieszkańca,
został odwieziony do lecznicy
weterynaryjnej w Strzegomiu.
I 14 listopada, spalanie
odpadów, Plac Dworcowy 2,
podczas rozpalania pieców
w tym zakładzie jest zawsze duże
zadymienie, strażnicy wchodzą
tam co roku, ale wszystko
odbywa się zgodnie z prawem
- spalane są troty i pelet, paliwo
dozwolone. Natomiast ten rodzaj
paliwa powoduje przy rozpalaniu
bardzo duże uciążliwości.
I 14 listopada, ul. Kopernika,
nietrzeźwy mężczyzna leżący
na ulicy, został doprowadzony
do Komisariatu Policji
w Świebodzicach, zatrzymany
do wytrzeźwienia.
I 14 listopada, ul. Wałbrzyska,
interwencja dotycząca zakłócania
porządku publicznego poprzez

naprawę - rozbiórkę pojazdu
przez właściciela, na podwórku.
Domorośli mechanicy byli dość
hałaśliwi, dlatego strażnicy
nakazali zakończyć rozbiórkę,
bo było już późno.

wszczęto postępowanie
w tej sprawie.

15 listopada, ul. Wolności,
nieprawidłowo zaparkowany
pojazd, sprawca ukarany
mandatem karnym.

I 16 listopada, ul. Młynarska,
uszkodzona skrzynka
ze zwisającymi przewodami
elektrycznymi, zgłoszono do
zarządcy budynku, firmy Prefekt.

I 15 listopada, ul. Żeromskiego,
nieprawidłowo zaparkowany
pojazd w obrębie znaku B36
(zakaz zatrzymywania), sprawca
otrzymał mandat karny
w wysokości 100 zł.
I 16 listopada, Aleje Lipowe,
pojazd zaparkowany w obrębie
przejścia dla pieszych, sprawca
ukarany mandatem karnym 100 zł.
I 16 listopada, ul. Żeromskiego,
dwa pojazdy zaparkowane
w obrębie zakazu, jeden
ze sprawców ukarany mandatem
drugi się nie stawił, więc

I 16 listopada, Aleje Lipowe,
kolejny pojazd zaparkowany tuż
przed przejściem dla pieszych,
mandat w wysokości 100 zł.

I 17 listopada, ul Kopernika,
parkowanie pojazdu w taki
sposób, że utrudniał ruch
pieszych, sprawca ukarany
mandatem w wysokości 100 zł.
I 17 listopada, ul. Piaskowa,
wyrzucanie śmieci zmieszanych
pod kontenery do selektywnej
zbiórki. Ustalono sprawcę
wykroczenia, bo w worku
znajdowały się rachunki
z banku i inne dokumenty
z adresem. Sprawca otrzymał
mandat w wysokości 100 zł.
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Skatował przypadkowego przechodnia
piątek, 24 XI 2017

Składam, za pośrednictwem Gazety, podziękowania radnym
Panom Zdzisławowi Pantal i Zbigniewowi Opalińskiemu
za szybką interwencję, na moją prośbę, dotyczącą zepsutego oświetlenia
przy ul. Świdnickiej i Spokojnej.
Odzew natychmiastowy, zostało naprawione oświetlenie
przy ul. Spokojnej i wjazd do Świebodzic od strony stacji paliw ORLEN.
Postawa godna radnego. Super Panowie.
Z poważaniem Maciek Dubaj

I

Duma i odpowiedzialność

T

piątek 24 XI 2017

e wartości każdego roku
szczególnie mocno wybrzmiewają 11 listopada, podczas patriotycznych uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Bliskie są
także świebodziczanom, którzy
uczestnicząc w obchodach 99.
rocznicy narodowego święta,
akcentowali swój patriotyzm
i przywiązanie do historii Polski.
Choć ton obchodom tego
szczególnego dnia nadają
w głównej mierze uroczystości
w miejscach pamięci narodowej,
od kilku lat tradycją stało się
świętowanie odzyskania niepodległości także na sportowo.
Okazję ku temu mieli także
mieszkańcy Świebodzic, którzy
uczestniczyli w 6. Biegu Niepodległości oraz 5. Marszu Nordic
Walking.
Imprezę, zorganizowaną przez
OSiR Świebodzice sp. z o.o.
oraz Urząd Miejski, otworzyli
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Janusz Zieliński - prezes OSiR, którzy
życzyli powodzenia wszystkim
z 99 piechurów i biegaczy.
Pomimo że zawody miały
charakter okolicznościowy, na
trasie nie zabrakło sportowej rywalizacji, zwłaszcza, że uczestników patriotycznymi pieśniami
do walki zagrzewali harcerze ze
Szczepu Imago im. Batalionu
Zośka oraz panie z chóru
„Melodia” działającego przy
Miejskim Domu Kultury, a także
pomocni członkowie Młodzie-

99. rocznica Odzyskania Niepodległości

żowej Rady Miejskiej i zgromadzeni kibice.
Na wszystkich, którzy 11 listopada przybyli pod halę OSiR
czekało wiele atrakcji - nie tylko
sportowych: chorągiewki, gorąca herbata z sokiem malinowym i żurek z bułką, a ukoronowaniem zmagań na trasie były
medale i nagrody dla najlepszych zawodników, ufundowane
m.in. przez Burmistrza Miasta
Świebodzice oraz Spółdzielnię
Mieszkaniową w Świebodzicach.
Oficjalne uroczystości związane z obchodami Narodowego
Święta Niepodległości - organizowane przez Miejski Dom Kultury - zainaugurowała msza
święta odprawiona - już tradycyjnie w kościele pw. św. Mikołaja, której przewodniczył
proboszcz parafii, ksiądz dziekan Józef Siemasz.
W eucharystii udział wzięli:
przedstawiciele Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, radni
miejscy i powiatowi; kombatanci, dyrektorzy jednostek miejskich i placówek oświatowych,
poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń,
licznie przybyli mieszkańcy.
- Wolna, suwerenna, niepodległa Polska obchodzi dziś 99.

urodziny - zwrócił się do zebranych burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Pragnę dziś złożyć
nam wszystkim życzenia, by
niepodległość, która jest zadaniem każdego z nas, była zadaniem na naszą miarę. Życzę,
byśmy stali się bohaterami
naszych czasów, przez codzienne budowanie tej upragnionej
niepodległości pracą, postawą
i wiarą.
Zwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. W podniosłej

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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TO BYŁO RADOSNE, KOLOROWE ŚWIĘTO.
99. ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI UCZCILIŚMY
BIEGNĄC, MASZERUJĄC, ŚPIEWAJĄC
PATRIOTYCZNE PIOSENKI, ALE TAKŻE
CHWILĄ ZADUMY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
CZY ZŁOŻENIA KWIATÓW POD POMNIKIEM
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
atmosferze, przy dźwięku werbli
i w asyście sztandarów delegacje
uczciły pamięć poległych za
wolność o niepodległość.
I

Seniorzy świętowali

99. rocznica odzyskania niepodległości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

bchody 99. rocznicy
odzyskania niepodległości w Stowarzyszeniu „Senior=Aaktywny Obywatel” rozpoczęliśmy od
przygotowania śpiewników i kotylionów.
Już 9 listopada na zaproszenie
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 uczestniczyliśmy w pięknym, patriotycznym montażu
słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów tej szkoły. Po apelu,
rozpoczęło się wspólne śpiewanie: zespół „Melodia” wykonał
razem z dziećmi i gronem pedagogicznym szereg pieśni. Wtórowała nam Pani Dyrektor Jolanta Styrna-Grossman, która
chętnie wspiera seniorów. Dziękujemy Jej za to.
Po południu, Zespół „Melodia” zaprosił członków Stowa-

rzyszenia na wieczornicę do
naszej siedziby. W pięknym wystroju sali dominowały barwy
biało-czerwone, a do stołu zapraszały słodkie pyszności przygotowane przez panie z zespołu.
11 listopada wzięliśmy udział
we wspólnym śpiewaniu z harcerzami i zebraną świebodzicką
społecznością przed salą OSiRu. Nasze panie brały również
udział w VI Biegu Niepodległości i dwie z nich stanęły na podium (Brawo, aktywne seniorki!). Obchody zakończyliśmy
złożeniem kwiatów przed tablicą
Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Placu Kościelnym.

Stowarzyszenie „Senior=
Aktywny Obywatel”

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

Ś.P. Helenę Wronę

- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Andrzeja Zduna

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

Ś.P. Eleonory Majewskiej

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

Ś.P. Norberta Burdzy
- Rodzice i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zdzisława Szostka

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

Ś.P. Krystyny Woźniak

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci i Rodzina
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Święto Niepodległości
na szkolnych akademiach
piątek, 24 XI 2017

czywiście, w każdej szkole odbył się uroczysty apel z okazji
naszego narodowego święta. Były wiersze, piosenki, białoO
czerwone kolory i uśmiechy na buziach nie tylko uczniów, ale
także i gości na widowni.
Oto kilka migawek.
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Dni Krwiodawstwa - wygraj
niespodziankę

wieści z miasta

Aż 43 osoby oddały krew podczas
zbiórki w mobilnym punkcie w Rynku

Brawo,
świebodziczanie
A

kich pełnoletnich mieszkańców niespodziankę.
Wystarczy w dniach 22-26 listopada
między godziną 9.00 - 9.15, wysłać e-mail
zatytułowany: „Dni HDK PCK 2017”,
na adres klubu hdk.swiebodzice@wp.pl,

sa, użyczonego na tę okoliczność.
Oczekiwanie na pobór krwi
osłodziła swoimi wyrobami,
jak zwykle, firma ZPC Śnieżka.
Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za udział w akcji.
Organizatorami byli: Urząd
Miejski w Świebodzicach,
RCKiK w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach.
Przed nami jeszcze jedna
zbiórka w tym roku - 20 grudnia w Miejskim Domu Kultury.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

kcja odbyła się 22 listopada, i była szczególna,
bo zbieraliśmy krew,
aby pomóc mieszkance naszego miasta, nauczycielce z Gimnazjum nr 1 - piszemy o tym na
str. 3.
Mimo trudności z systemem
rejestrującym krwiodawców,
frekwencja była naprawdę
świetna, a 17 osób zostało
dowiezionych do Wałbrzycha,
do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, także
przy pomocy urzędowego bu-

związku z obchodzonymi Dniami
Honorowego Krwiodawstwa PCK,
W
świebodzicki Klub przygotował dla wszyst-

z podaniem imienia i nazwiska oraz numer
telefonu kontaktowego. Taka osoba weźmie
udział w losowaniu nagrody niespodzianki,
ufundowanej przez nasz Klub.
Zapraszamy do zabawy
Katarzyna Młynarkiewicz,
Prezes Zarządu HDK
w Świebodzicach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ponad 200 kg
karmy dla Gilowa
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

T

yle przysmaków zawieźliśmy do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Gilowie. To malutki
ośrodek, zajmujący się opieką
nad maksymalnie 30 psami.
Trafiają tu także niechciane albo
bezpańskie zwierzęta z terenu
Świebodzic, bo gmina ma podpisaną umowę z ośrodkiem na
przyjmowanie porzuconych
czworonogów.
Prezent od Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach bardzo ucieszył właścicieli schroniska.
- Wystarczy nam na długo, bardzo dziękujemy za takie wsparcie w imieniu wszystkich naszych podopiecznych - mówił
Robert Bienias, Kierownik
ośrodka. - Zresztą, mamy też zaprzyjaźnione placówki, z którymi chętnie się podzielimy np.
kocim żwirkiem. A i gospodarzy
na wsi nie brakuje, co mają psy
przy budach. Często dajemy im
karmę, żeby te psiaki dożywić.
Nic się nie zmarnuje, możecie
być Państwo pewni.
Prezent to efekt zbiórki, jaką
prowadziliśmy wspólnie z Pu-
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Wiecie o czym marzą na Święta
dzieci z Przylądka Nadziei?
Oczywiście o zdrowiu i szybkim wyjściu do domu.
Niestety, to nie zawsze uda się zrealizować.
Ale mamy taki wielki plan, żeby każdego z dzielnych
wojowników, którzy Boże Narodzenie będą musieli
spędzić w Przylądku, obdarować superprezentem. To jak?
Jesteście z nami? Zostaniecie ich Świętym Mikołajem?
Tradycyjnie Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
organizuje wielką zbiórkę zabawek (klocków, gier, puzzli,
misiów itp.) dla małych pacjentów.
Wystarczy kupić prezent, zrobić sobie z nim fotkę,
przesłać za pośrednictwem Facebooka
do pań koordynatorek: Justyny Gąsior
lub Agnieszki Różyckiej, i już!

Worki z karmą ucieszyły nie tylko kierownika, ale także
i podopiecznych - suczka Raga przywitała nas radosnym
merdaniem ogonka, a psiaki w boksach - głośnym szczekaniem
bliczną Szkołą Podstawową Integracyjną w Cierniach. Placówka zorganizowała akcję i zaprosiła do udziału w niej wiele
instytucji, szkoły, także świebodzicki magistrat. My zebraliśmy
około 55 kg, Szkoła w sumie
930 kg. Karmy wystarczyło do
podziału na kilka placówek.
Porzucone psiaki z terenu
miasta są odwożone do Gilowa..
Jest tam obecnie sporo starszych
psów, w przypadku których

Wielki finał w szkole w Cierniach w połowie grudnia.
Prezenty prosimy dostarczać do szkoły lub kontaktować
się w tej sprawie z paniami organizatorkami.
Oczywiście, jak w roku ubiegłym, do akcji
z wielką radością przyłączają się pracownicy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

adopcje są najtrudniejsze. Ale
psiaki mają bardzo dobrą opiekę,
duży wybieg i oddanych opiekunów oraz wolontariuszy, którzy
wyprowadzają je na spacer.
Mamy nadzieję, że pokaźne
zapasy karmy pozwolą im przetrwać zimę w dobrej kondycji.
Dziękujemy PSPI za przekazanie dla Gilowa dodatkowej
porcji smakołyków!

Wszystkie zabawki muszą być nowe
z oczywistych względów.

Sprawmy maluchom radość na święta

I

Dwudziestolecie „Świebodzice-Dzieje Miasta”

październiku ukazał się
kolejny numer tego mieW
sięcznika, który jak się okazuje,

właśnie świętuje okrągłą rocznicę 20-lecia istnienia. Czasopismo od lat tworzą - społecznie
- pasjonaci historii miasta, którzy
dzielą się z innymi swoją wiedzą, ciekawostkami, wspaniałymi zbiorami. „Dzieje Miasta”
mają swoich wiernych Czytelników i znaczące miejsce na
lokalnym rynku wydawniczym.
Z okazji jubileuszu składamy
całemu Zespołowi Redakcyjnemu najserdeczniejsze życzenia
- oby Wam nie zabrakło tej pasji
i entuzjazmu przez następne
dziesiątki lat. „Gazeta Świebodzicka” wielokrotni współpracowała z „Dziejami”, na naszych
łamach ukazywały się liczne
przedruki materiałów. Z kolei
„Dzieje” korzystają także z informacji, zawartych czy to na
stronie internetowej miasta, czy
w gazecie. To sympatyczna
i owocna współpraca, za co dziękujemy - i jeszcze raz pozdrawiamy twórców „Świebodzice
- Dzieje Miasta”.
A poniżej kilka jubileuszowych słów od zespołu miesięcznika.
Patrząc z perspektywy dwóch
dziesięcioleci na aktualną pracę,
dochodzimy dziś do wniosku, że
(wtedy), nic nie wskazywało na
to, że pierwotny zamiar uporządkowania materiałów związanych
z historią grodu nad Pełcznicą,
nie zakończy się na kilkunastu
czy kilkudziesięciu stronach.
Okazało się bowiem, że jest to
zajęcie niesłychanie ekscytujące,
rodzaj przygody z lokalną przeszłością, która mogła jednak

zaistnieć w latach sprzyjających
podjęciu takich działań. W naszej sytuacji - był to październik
1997 roku. Nadal pojawiają się
nowe fakty, które poznajemy,
dzielimy się nimi z Czytelnikami. Mamy ogromną satysfakcję, że dokładamy swoją cząstkę
do lokalnej historiografii. Czasem udaje nam się przedstawić
ją w innym świetle lub weryfikować nieprawdziwe mity funkcjonujące w świadomości mieszkańców
Naszej pasji poznawczej towarzyszy ciągła fascynacja miejscem, w którym żyjemy. Uważamy, że należy poznać je,
w miarę możliwości, dogłębnie
- na ile pozwalają zachowane
materiały archiwalne. Warto tu
powtórzyć konstatację z listu
w jubileuszowym numerze
Dziejów Miasta: nie jesteśmy
historykami, więc nie dysponujemy warsztatem naukowym,
dlatego mamy świadomość niedoskonałych metod badawczych, jakie stosujemy, by dojść
do pewnych wniosków. Jedy-

nym usprawiedliwieniem jest
nasze zaangażowanie w realizację idei, która nam przyświeca:
przedstawić - w miarę rzetelnie
- życie miasta, jego mieszkańców, a także architekturę,
często niepowtarzalną, jak w poetyckiej wizji Leopolda Lewina:
„Harmonia
dwupiętrowych
domów staroświeckich:/ Marzeń, wspomnień, zachwytów
[...]/ Każda brama legendy głosi
tajemnicze”. Czytając te wersy
- widzimy nasz Rynek! Legendy
to osobny rozdział. Mają one
również (to wynika ze specyfiki
gatunku literackiego) istotny
podtekst historyczny. Gdyby
zebrać je wszystkie - okazałoby
się, że nasz gród w przeszłości
nazywany miastem płótna i zegarów - a także legend.
Wiele faktów z przeszłości
pozostaje nadal nieznanych.
Próbujemy je odnaleźć w bibliotekach, archiwach i wspomnieniach współczesnych mieszkańców.
Ciągle mamy świadomość, że
jesteśmy spadkobiercami ludzi,

którzy tu żyli przed nami, tworząc niepowtarzalny klimat miasta i jego materialny charakter.
Nadal mieszkamy w domach,
które powstały 100 i 150 lat
temu. Wiele wzniosło się ponad
przeciętność, ale zdecydowana
większość to zwykli mieszkańcy, których także próbujemy
przypomnieć.
Nadal uważamy, że nasze
miasto jest szczególne, a jego
historia zasługuje na szacunek,
promocję, traktując naszą pracę
jako „pro memoriam”. Odbiega
ona od poetyckiego schematu,
przedstawionego w jednym
z wierszy Kazimierza Wierzyńskiego: „są takie [...] o których
nie można/ choćby się nawet
chciało, coś rzec:/ uliczki, rynek
[...]”.
Właściwie, to trochę niezręcznie pisać o swojej pracy. Zapewnie, bardziej obiektywne
byłyby słowa osoby postronnej...
Na zakończenie, często refleksyjnych stwierdzeń, do których upoważniają nas okoliczności, kilka wersów śląskiego
poety Josepha von Eichendorffa
(1788-1857) łączącego w swych
utworach elementy ludowości
z romantyczną tęsknotą i zachwytem pięknem świata i regionu, z którym identyfikujemy
się, czyniąc z nich przesłanie
naszych działań:
„W rzeczach wszystkich pieśń
uśpiona,
Śni o śpiewie w ciszy snów,
Świat czarowną pieśń wykona,
Gdy go zbudzisz magią słów”
(Przekład ks. Jerzy Szymik)
Zespół Redakcyjny

A tak było rok temu

Lidia Półtorak
- nauczyciel „Na Medal”
ani Lidia Półtorak jest
nauczycielką
edukacji
P
wczesnoszkolnej i wychowaw-

cą świetlicy oraz wychowawcą klasy III w Publicznej
Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach. Jest
nauczycielem dyplomowanym
z trzydziestojednoletnim doświadczeniem zawodowym.
W swojej pracy kieruje się
zasadą, że każde dziecko ma
swój indywidualny potencjał
i zdolności, które należy odkryć i pielęgnować. Jest osobą
zaangażowaną i kreatywną.
Chętnie podejmuje kolejne
przedsięwzięcia edukacyjne.
Do plebiscytu „Nauczyciel na
medal” organizowanego przez
„Gazetę Wrocławską” panią
Lidię zgłosili rodzice klasy III,
którzy przeprowadzili w domowych zaciszach rozmowy
ze swoimi dziećmi. Uczniowie
jednogłośnie stwierdzili, że
najlepszą nauczycielką jest
pani Lidia. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu pani Katarzyny Ozgi, mamy Jasia - ucznia
klasy III, o akcji dowiedziała
się cała szkolna społeczność.
Pani Kasia zagrzewała wszyst-

kich do walki podczas głosowania. Dzięki oddanym głosom, pani Lidia zajęła pierwsze
miejsce w powiecie świdnickim! Teraz trwa głosowanie
w konkursie wojewódzkim.
Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów na panią Lidię
(sms: WNP.146 na nr: 72355).
Dziękujemy
rodzicom,
a w szczególności - pani Kasi
Ozdze - za zaangażowanie oraz
oddawanie głosów.
PSPI

200 lat, Panie Bolesławie
10
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wydarzenia/społeczeństwo

Dyplom za pokonanie 300 stopni na latarnię w Świnoujściu

FOT. USC

Pan Bolesław przeżył 100 lat
w doskonałym zdrowiu
- a i dziś nadal słodzi herbatę
4 łyżeczkami cukru
- bo tak właśnie lubi

W

łaśnie świętuje 100lecie urodzin. Przez
cale życie był niezwykle aktywnym
człowiekiem - w 2009 r. (czyli
w wieku 92 lat) sam pokonał 300
krętych schodów wspinając się
na latarnię morską w Świnoujściu, a trzy lata później, w wieku 95 lat, postanowił zjechać na
zjeżdżalni naszego Wodnego
Centrum Rekreacji! To się nazywa fantazja!
Świebodziczanin Pan Bolesław Kryściak obchodził niedawno setne urodziny. 17 listopada Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz wraz z Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandrą Szymecką odwiedzili

Życzenia i gratulacje
od Premier Beaty Szydło
i Wojewody Pawła Hreniaka
dostojnego jubilata, by złożyć
mu najserdeczniejsze życzenia
urodzinowe oraz przekazać listy
gratulacyjne, wystosowane przez
Prezes Rady Ministrów Beatę
Szydło oraz Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.
Pan Bolesław urodził się 19
listopada 1917r. we wsi Słupsko
(woj. łódzkie, powiat wieluński,
aktualnie gmina Mokrsko). Z żoną Martą pobrali się 26.12.
1938 r. w Chotowie (gmina Wieluń). Z Wielunia Pan Bolesław
wraz z żoną został wywieziony
do Niemiec na roboty, gdzie

piątek, 17 listopada, w sali
kominkowej Miejskiego
W
Domu Kultury 67. rocznicę dzia-

łalności obchodziło Koło nr 1
w Świebodzicach Polskiego
Związku Filatelistów. Było co
świętować, bowiem nasi filateliści należą do grona najbardziej
wytrawnych kolekcjonerów
w kraju i poza jego granicami.
Jako uświetnienie obchodów
członkowie Koła zorganizowali
III Sympozjum Filatelistyczne

pn. „XX lat Młodzieżowego
Koła Filatelistycznego nr 3
w Świebodzicach”, w którym
udział wzięli zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz, Ryszard Satyła - prezes zarządu
Termet S.A.; Joanna Rupnicka
- regionalny koordynator Poczty
Polskiej ds. filatelistyki, Teresa
Walczak-Jusiel, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjny-

mi, Ilona Szczygielska - kierownik Wydziału Promocji, Marek Mikołajczak - prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic
oraz aktywni członkowie Koła.
Obchody jubileuszu były okazją do wręczenia odznaczeń za
osiągnięcia w dziedzinie filatelistyki. Otrzymali je z rąk prowadzącego uroczystość Pawła
Dziurzyńskiego, prezesa Koła:
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Ryszard Satyła - brązowy
medal im. Rowlanda Hilla za
szczególne osiągnięcia w promocji kolekcjonerstwa filatelistycznego - w Polsce przyznano
zaledwie 11 takich medali, z czego dwa trafiły do Świebodzic;
prof. dr hab. Krzysztof Jaworski oraz Tadeusz Gawlicki
- Złota Odznaka za zasługi dla
Polskiej Filatelistyki; Edward
Pytalski - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Filatelistów.
- Jesteście Państwo grupą pasjonatów, którzy zajmują szczególnie ważne miejsce w najnowszej historii Świebodzic. Od prawie siedmiu dekad zrzeszacie

ludzi troszczących się o historię,
skupiacie całe pokolenia. Jestem
dumny, że w naszym mieście są
organizacje z takim stażem
i dorobkiem. Tworzycie i utrwalacie patriotyzm lokalny, i za to
należy się Wam wieczny szacunek - powiedział burmistrz Bogdan Kożuchowicz, odbierając
odznaczenie.
Jak zwykle bywa w przypadku urodzinowych uroczystości,
spotkanie było także okazją do
wspomnień i rozmów z niebanalnymi postaciami, jaką jest
choćby pan Henryk Połeć - wałbrzyszanin, który swoją pasję do
znaczków pocztowych realizuje
właśnie w Świebodzicach. Odznaczony w 2015 r. Srebrną Odznaką za Zasługi dla Polskiej
Filatelistyki okazał się nie tylko
utytułowanym filatelistą, ale także byłym panczenistą i maratończykiem.
Potwierdzeniem nieprzeciętnej aktywności filatelistów zrzeszonych w strukturach świebodzickiego Koła, i rangi ich działalności dla całości ruchu filatelistycznego, były przygotowane

nadal dobrym zdrowiem i niezłą
kondycją fizyczną. Jeszcze kilka
miesięcy temu sam wychodził
po drobne zakupy na śniadanie
do pobliskiego sklepu. Niestety,
wzrok bardzo się pogorszył
i aktualnie jest to niemożliwe.
Sekret długowieczności naszego drogiego jubilata nie został wyjawiony, ale wnuk zdradził, że dziadek zawsze lubił
dużo słodzić i solić - czyli okazuje, że zakazane „białe” konserwanty nie tak do końca chyba
szkodzą. Nawet dziś Pan Bolesław wsypuje do herbaty 4 łyżeczki cukru.
Mimo wszystko, nie zachęcamy do stosowania takiej diety,
natomiast Drogiemu Jubilatowi
życzymy zdrowia i tylko pogodnych dni w tej jakże imponującej
i długiej jesieni życia.
I

specjalnie na tę okazję referaty.
Ich autorzy; Stanisław Pawlak
(„Filatelistyka Młodzieżowa
w Świebodzicach”), Zbigniew
Gałusiński i Tadeusz Gawlicki
(„1997-2017 Młodzieżowe Koło
Filatelistyczne nr 3 w Świebodzicach”) oraz Jerzy Gibek („O
świebodzickiej poczcie”), przybliżyli początki powstawania
ruchu w naszym mieście, postaci, m.in. pana Kazimierza Chojnowskiego, dzięki którym filatelistyka zdobyła popularność,
oraz niebagatelny wkład Koła
w rozwój miasta i kształtowanie
jego płaszczyzny społeczno-kulturalnej.
Obchody 67. rocznicy utworzenia Koła nr 1 im. Pionierów

Świebodzickiej Filatelistyki zostały upamiętnione w formie
limitowanego, okolicznościowego informatora wydanego przez
Koło.
Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy
Zagranicznej UM

FOT. WYDZIAŁ PIW

Filateliści działają już 67 lat

przebywali 5 lat. Na obczyźnie
w 1943 r. urodziła się im córka
Halina. Do Polski małżeństwo
wróciło osiedlając się między
innymi w Jeleniej Górze, Katowicach a ostatecznie w 1947 r.
w Świebodzicach. Tu urodziło
się drugie dziecko - syn Leszek.
Pan Bolesław z zawodu jest
krawcem. Przez wiele lat pracował w Świebodzickim Odzieżowcu jako mistrz - specjalizował się w linii odzieży męskiej,
a następnie jako rzeczoznawca
w WPHW Wałbrzych (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego) - również
dział odzieży. Państwo Kryściak
doczekali się 2 dzieci (córka
i syn) oraz 3 wnuków i 3 prawnuków. Niestety żona Marta
zmarła w 2003 r. Aktualnie jubilat mieszka wraz z synem i jego
rodziną. Pan Bolesław cieszy się

„Słuchajcie nauczycieli.
Ich trzeba słuchać”...
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

T

o była prawdziwa feta,
pełna wzruszeń, wspomnień, radosnych momentów, nostalgii, ale
i humoru. 70-lecie swojego istnienia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Świebodzicach uczciła w gronie przyjaciół: absolwentów, byłych nauczycieli, władz miasta, społeczności szkolnej i rodziców.
10 listopada 2017 roku z pewnością zapisze się w kronice
szkolnej jako ważne wydarzenie.
Piękny jubileusz rozpoczęła
msza święta, odprawiona w kościele pw. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego odprawiona
przez księdza proboszcza Daniela Szymanika. Wzięli w niej
udział: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz,
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn,
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej: Zdzisław Pantal
i Jan Klepiec oraz radni: Teresa
Małecka, Zofia Marek, Marek
Jakubina, Jarosław Dąbrowski, Marek Gąsior, Sławomir
Łukawski, Lesław Podhalicz,
Zbigniew Opaliński, Piotr
Krzyśpiak. Szkoła gościła także
władze powiatu: starostę Piotra
Fedorowicza oraz Violettę
Chorąży, radną powiatową;
gościem uroczystości był również Poseł na Sejm RP Ireneusz
Zyska oraz Irena Kwiatkow-
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ska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Uroczystość zaszczyciła Pani Irena Kozłowska, nauczycielka tajnego nauczania, jedna z patronek szkoły.
Leciwa pani profesor zabrała
głos. Dziękując krótko za zapeszenie do udziału w uroczystości, zakończyła: - Mam nadzieję,
że nasza praca nie poszła na
marne. A dla Was, kochani, mam
tylko jedną radę: słuchajcie
nauczycieli. Ich trzeba słuchać.
Odczytano także list gratulacyjny od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
Podczas oficjalnego przemówienia dyrektor Teresa Walczak-Jusiel wspomniała początki szkoły, ważne daty w historii
placówki - jak zmiana siedziby,
budowa nowego obiektu na
Osiedlu Piastowskim czy nadanie szkole imienia Nauczycieli
Tajnego Nauczania. Szczególnie
dziękowała burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za
ostatni „prezent” od samorządu
na urodziny jubilatki - piękną
elewację i termomodernizację,
która niedawno dobiegła końca.
- Ja także pragnę przekazać
najgorętsze słowa podziękowania całej kadrze pedagogicznej,
dziękuję za Wasze sukcesy,
ciągłe podnoszenie poprzeczki,
za doskonałe wyniki i wyjątkową atmosferę, jaka panuje
w szkole. Dziękuję i gratuluję
wszystkich tych wspaniałych lat

Na uroczystości nie zabrakło władz samorządowych naszego
miasta
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, wręczając prezent na ręce pani dyrektor.
Oczywiście, prezentów i życzeń było mnóstwo, towarzyszyły im niejednokrotnie łzy wzruszenia. Wiele emocji dostarczył
także przygotowany przez uczniów program artystyczny, rozmowy z byłymi nauczycielami

W szkolnych korytarzach na gości czekały wystawy archiwalnych
zdjęć, kroniki, dzienniki szkolne

I

Obchody jubileuszu Dwójki rozpoczęła uroczysta msza święta
w kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

szkoły, itd. W szkolnych salach
i korytarzach na gości czekała
sentymentalna podróż w przeszłość - archiwalne zdjęcia, kroniki, dzienniki lekcyjne. Hitem
była sala sportowa, w której
królowały nieco zapomniane już
dzisiaj: kozioł, skocznia, drabinki. W korytarzach wyeksponowano archiwalne zdjęcia, kroni-

Był też - w końcu to urodziny - pyszny, jubileuszowy tort

Głośny aplauz wzbudził prezent od Spółdzielni /Mieszkaniowej
w Świebodzicach. Prezes Elżbieta Krzan i Wiceprezes Sylwia
Wawrzyńczyk wkroczyły na scenę, niosąc w objęciach
przystojnego jegomości pod muszką i w czerwonej koszuli.
To fantom do nauki ratowania życia, fantazyjnie ubrany
na okoliczność jubileuszu. - Kocham Was! - oznajmiła
prezes Krzan, a społeczność szkolna podziękowała brawami
i okrzykami
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ki szkolne, czy dawne dzienniki
lekcyjne - można było zajrzeć
i sprawdzić, jakie uczniowie
mieli przed laty oceny. Na marginesie - próbowaliśmy odszukać dziennik z ocenami burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
ale jakoś się nie udało.
W drugiej części obchodów
odbył się koncert charytatywny

zatytułowany „Wehikuł czasu”.
Wystąpili w nim zaproszeni
przez szkołę goście, a w trakcie
koncertu zbierano pieniądze na
leczenie nauczycielki, pani Katarzyny, która zmaga się z ciężką chorobą. O tym więcej na
ostatniej stronie naszego mini
dodatku.

W części oficjalnej były
oczywiście przemówienia,
prezenty i gratulacje dla
szkoły. Obie panie dyrektor:
Teresa Walczak-Jusiel i
Renata Kaczmarek odebrały
nie tylko kwiaty, ale i m. in.
piłki czy kolejną tablicę
multimedialną, przekazaną
przez minister Annę Zalewską
Zaproszeni goście obejrzeli przygotowany przez uczniów szkoły
program artystyczny

Pani Irena Kozłowska, jedna z nauczycieli tajnego nauczania,
patronka szkoły

Historia Szkoły Podstawowej
II
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Ewa Glińska

H

istoria Szkoły Podstawowej nr 2 Świebodzicach rozpoczęła się 5
września 1947 roku
w skromnym budynku przy
ulicy Kościelnej. Pracę dydaktyczno - wychowawczą rozpoczęło ośmioosobowe grono pedagogiczne: Janina Dynysiewicz, Włodzimierz Dynysiewicz, Janina Ziołówna, Józefa
Dara, Zofia Rybaczek, Anna
Michalewska, Stanisława Rachalska i Walerian Adamek
- kierownik szkoły.
15 lutego 1948 r. szkoła została przeniesiona do nowej, wyremontowanej siedziby przy ulicy
Strumykowej (obecnie Szkolna),
gdzie pozostała przez 44 lata.
Warunki pracy były trudne. Systematycznie przybywało ucz-
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niów. W roku szkolnym 1951/52
rozpoczęło naukę 460 uczniów
w 14 oddziałach, a w roku szkolnym 1964/65-780 uczniów w 23
oddziałach. Przedmiotem szczególnej troski kierownictwa szkoły (Teodora Krzymańskiego)
była niewystarczająca baza lokalowa i trudne warunki nauki oraz

„Wspomnienia żyją
dopóty, dopóki do nich
wracamy.
A rozkwitają tym
wspanialej, im więcej
serca wkładamy
w ich pielęgnowanie.”

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

pracy zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli.
Kolejni dyrektorzy szkoły:
G 1973-75 Leokadia Bogdanowicz,
G 1975-77 Władysław Góra,
G 1977-79 Maria Błaszczyk,
promują szkołę, współpracują
ze środowiskiem lokalnym,
dbają o gruntowne przygotowanie i poszerzenie wiedzy uczących nauczycieli.
W czasie kadencji dyrektora
Romana Konieckiego (197987) i Haliny Serafin (1987-92)
polepszyła się baza lokalowa
szkoły i wyposażenie sal. Szczególnie nasiliła się współpraca
z zakładami ZAE „Mera-Refa”
i „Famalen”. W tym okresie zorganizowano w naszej szkole
pierwszą w Świebodzicach pracownię komputerową. Pionierskim przedsięwzięciem szkoły

Dawna tarcza szkolna
było rozpoczęcie w 1990 r. systematycznej nauki pływania dla
uczniów klas I-III na basenie
w Wałbrzychu.

15 lutego 1948 r. szkoła uroczyście przeniesiona została
do nowej wyremontowanej siedziby przy ul. Strumykowej,
gdzie pozostała 44 lata.

Klasowe 89_90
Nowe logo SP 2

Logo 70-lecie

Budynek starej szkoły widziany z lotu ptaka- widokówka
z prywatnych zbiorów p. Waldemara Krynickiego

Grono pedagogiczne 1990-91

Grono nauczycielskie 1997-98

Grono pedagogiczne rok 1979

Akt nadania sztandaru

Klasa VIII p. Chrobak 68

Jedno z archiwalnych zdjęć, niestety nie wiemy, który to rok

Budynek szkoły od 1992r. przy ul. Mieszka Starego

nr 2 w Świebodzicach
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W roku szkolnym 1990/91
zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze szkoły
realizowane były w 4 obiektach:
budynku macierzystym przy ulicy Nowotki 2 (obecnie Szkolna),
świetlicy (mieszkanie adaptowane do celów opiekuńczych przy
ulicy Krzywoustego), sali gimnastycznej w Parku Miejskim,
salkach katechetycznych na plebanii parafii Św. Piotra i Pawła.
Od 1 września 1992r. zajęcia
odbywają się już w nowym bu-
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dynku na Osiedlu Piastowskim
przy ulicy Mieszka Starego 4.
Dyrektorem szkoły zostaje Grażyna Kożuchowicz (1992-95 ),
a później Janusz Zieliński
(1995-2003).
15 maja 1998 r. odbywa się
uroczystość nadania szkole
imienia Nauczycieli Tajnego
Nau-czania. Było to uwieńczenie starań Pani Prezes Klubu
TON
- Aliny Mizerskiej, Dyrektora
Szkoły, Władz Miasta i Grona

Nauczycielskiego. Od tego dnia
szkoła posiada własny sztandar,
który jest symbolem jedności
całej społeczności szkolnej.
W 2000 r. szkoła zostaje podzielona na szkołę podstawową
i gimnazjum, którego dyrektorem zostaje Izabella Trawińska
(2000-2008). Od 2003 r. szkoła
funkcjonuje jako Publiczny
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.

W 2008 r. dyrektorem Zespołu Szkół została Teresa
Smolska-Gołacińska, a wicedyrektorem Jadwiga Jarzycka
- Rolla. Dużym sukcesem w tym
czasie było utworzenie Klubu
Sportowego „Rekin” oraz pracowni multimedialnej.
Od 2013 r. funkcję dyrektora
Zespołu Szkół pełni Teresa
Walczak-Jusiel, a stanowisko
wicedyrektora objęła Renata
Kaczmarek. Budynek szkoły
przechodzi wiele zmian i reno-

wacji; w 2015 r. nastąpiło otwarcie nowej biblioteki szkolnej
oraz stołówki; rok bieżący to termomodernizacja całego obiektu.
Po zmiaanach wprowadzonych w związku z wejściem
reformy oświatowej od września
tego roku szkoła funkcjonuje
jako ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach.
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Zamieszczamy też garść archiwalnych zdjęć z historii szkoły. Zdjęcia klasowe, rozpoczęcia
roku szkolnego, grono pedagogiczne, sztandar, wreszcie nauczyciele TON - Tajnej Organizacji Nauczania - patroni placówki. Nieliczni dziś są wśród
nas...
Może ktoś z Państw odnajdzie
się na którymś ze zdjęć? Jeśli
tak, prosimy o kontakt - przekażemy drobny upominek.

NAUCZYCIELE TON

Rozpoczęcie roku szkolnego 1980-81

SP2 po termomodernizacji 2017 r

Przekazanie Sztandaru Szkoły dyr. Januszowi Zielińskiemu
- 15.05.1998

Pierwsza siedziba szkoły przy ul. Kościelnej
(obecnie ul. B. Prusa)

Zdjęcie klasowe - rocznik 1975-76

III

Zaśpiewali, żeby pomóc
IV
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W

drugiej części Jarosław Dąbrowski. Oni chyobchodów odbył się ba minęli się z powołaniem, to,
koncert charytatyw- z jaką swobodą i wdziękiem preny zatytułowany zentowali zarówno umiejętności
„Wehikuł czasu”. Wystąpili wokalne, jak i aktorskie - wzbuw nim zaproszeni przez szkołę dza naprawdę wielki podziw. Co
goście, a w trakcie koncertu zresztą doceniła publicznośc,
zbierano pieniądze na leczenie nagradzając artystów huraganonauczycielki, pani Katarzyny, wymi brawami
która zmaga się z ciężką choroZresztą, na tym koncercie
bą.
wszyscy bawili się wspaniale,
Na scenie wystąpili i zaśpie- publiczność śpiewała i klaskała
wali m. in. Burmistrz Miasta z artystami, a na koniec wszyscy
Bogdan Kożuchowicz, radny zaśpiewali patriotyczne karaoke,
miejski Jarosław Dąbrowski, trzymając się za ręce. Była to
rodzice, uczniowie, przedszkola- naprawdę wyjątkowa i pełna
ki a także nauczyciele.
dobrych emocji uroczystość.
Rozpoczęli - dosyć nieśmiało Jeszcze raz serdecznie gratuluje- nauczyciele-emeryci. Ponie- my całej społeczności szkolnej
waż wystąpili jako pierwsi, tego jubileuszu i życzymy kolejdostali wielkie brawa, a tym nych, równie ciekawych i bogasamym ośmielili kolejnych arty- tych w wydarzenia lat.
stów. Doskonałe show dali rodzice: występ zespołu ABBA
był doskonały, stroje, ruch sceniczny, wokal - na medal!
Znany z zamiłowania do
śpiewu i posiadania naprawdę - tyle udało się uzbierać
niezłego głosu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zapre- na leczenie pani Katarzyny.
Trzymamy kciuki
zentował dawny szlagier
Marino Marini „Nie płacz,
i wierzymy, że pani Kasi
kiedy odjadę”, za co otrzymał
uda się jeszcze raz
należyte, gorące brawa.
pokonać chorobę
Ale prawdziwą petardę odpalił duet Romina Power i Albano,
czyli Małgorzata Krzan oraz

Fantastyczna ABBA, czyli rodzice

Disco Belfer, czyli występ nauczycieli z Dwójki

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz niczym Marino Marini

Z pewną taką nieśmiałością zaczęli nauczyciele-emeryci

2000 zł

Rewelacyjny duet Małgorzata Krzan i Jarosław Dąbrowski

Występ nieco młodszego pokolenia - także świetny

Kino 9D - podobało się
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Przejażdżka szaloną kolejką górską,
lot w przestworzach czy spacer z dinozaurami
- takie emocje zafundowało świebodziczanom
kino 9D, które zawitało do naszego miasta
w dniach 9-12 listopada. Chętnych nie brakowało,
a wrażenia - podobno - nie do opisania.

Chcesz komuś podziękować?

Złożyć życzenia? Przekazać kondolencje? Zrób to w Gazecie Świebodzickiej ZA DARMO. Wystarczy przesłać treść ogłoszenia
drogą elektroniczną: gazeta.swiebodzicka swiebodzice.pl
lub zostawić je w kopercie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, parter

Z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego

składamy wyrazy wdzięczności wszystkim z Państwa,
którzy na co dzień pełnicie wymagającą
i odpowiedzialną służbę na rzecz niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy za Wasze wielkie serca, zaangażowanie, empatię,
ofiarność i wrażliwość, którymi wypełniacie przestrzeń społeczną.
Państwa codzienne obowiązki to misja, której wypełnianie
winno być źródłem powszechnego szacunku i uznania.
Życzymy, by codzienna praca przynosiła zawodowe spełnienie
i bezgraniczną satysfakcję wynikającą
z faktu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

reklama
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Tomasz Wolny

Ś

wiaty Równoległe” to
wystawa fotografii, której pierwsza odsłona
miała miejsce 10 listopada 2017 roku Galerii ARTTESS,
Aleje Lipowe 12 w Świebodzicach. Właścicielką galerii ARTTESS, jako strefy działań twórczych, jest Teresa Anniuk-Gulak, kreatywna mieszkanka
Świebodzic, dla której sprawy
duchowe są równie ważne jak
sprawy biznesowe, a nawet
w swojej szczególnej istocie
ważniejsze.
Wystawa zorganizowana została dzięki współpracy galerii
i Autorskiego Laboratorium
Fotografii - ALF, przy czym
właścicielka jest jednocześnie
uczestnikiem wystawy. Jej kuratorem i osobą, która stworzyła
Autorskie Laboratorium Fotografii, jest Piotr Komorowski
- artysta fotograf, profesor ASP
we Wrocławiu, pedagog o ogromnym dorobku i niezwykłej sile

kultura

przyciągania utalentowanych
adeptów sztuki fotografii.
Artyści działający w ramach
ALF tym razem mieli okazję
zaprezentować swoje projekty
artystyczne w przestrzeni ARTTESS, która jest miejscem, gdzie
można oderwać się od świata
zwyczajnego i odnaleźć się, chociaż przez chwilę, w świecie
szczególnym.
Tematem prezentowanej wystawy są „Światy równoległe”,
przy czym tytułowa równoległość powinna być tutaj rozumiana
nie tylko jako pojęcie geometryczne, ale jako konstrukcja
filozoficzna, przy pomocy której
możliwe jest wyrażanie i konfrontowanie różnych sposobów
widzenia świata. Równoległość
światów, to w tym wypadku zjawisko kulturowe i emocjonalne.
Tak, jak równolegle biegną obok
siebie nasze życia, tak samo
równolegle współistnieją nasze
emocje i uczucia, które w chwilach szczególnych udaje nam się
zapisać w formie obrazów.

Otwarcia wystawy dokonała
Teresa Anniuk- Gulak, autorka
instalacji fotograficznej i filmowej p.t.: Rozmowa z matką.
Pokazany przez nią zestaw obrazów wydaje się być podróżą do
krainy mroku i ciemności. Został
on poświęcony osobie jej ukochanej matki, z którą rozmowa
w znaczeniu dosłownym już
nigdy nie będzie możliwa.
Głos zabrał także kurator
wystawy i jednocześnie autor
pracy p.t.: Melancholia - Piotr
Komorowski, który w swoim
wystąpieniu przybliżył uczestnikom wernisażu ideę ALF, jego
dotychczasową ponad 2 letnią
działalność oraz planowane zamierzenia na przyszłość.
W ramach otwarcia wystawy
zabrał głos także uczestniczący
w plenerze Prezes Oddziału
Górskiego ZPAF Zbigniew
Podsiadło, który oprócz refleksji na temat wystawy wskazał
także na szczególną rolę i potrzeby wspierania działań artystycz-

nych m. in. przez władze lokalne, co ma znaczenie zwłaszcza
w tak niedużym mieście.
Gośćmi wystawy byli między
innymi: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
z małżonką, a także liczni
uczestnicy międzynarodowego
pleneru fotograficznego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej, Galeriię Arttess
i Anetę Więcek-Zabłotną,
członka ZPAF. Piękna promocja
miasta Świebodzic i Galerii
Arttess, w szeregach gości byli
fotograficy Warszawy, Łodzi,
Sosnowca, Krakowa, Częstochowy, Opola, Wrocławia, Bełchatowa, Myślenic, Niemiec
i Czech .
Swoje prace zaprezentowali:
Agnieszka Antosiewicz-Mas,
Patrycja Basińska, Elżbieta
Drewniak, Katarzyna Laskus,
Ewa Pohorecky, Irena Polit,
Mariusz Raźniewski, Jerzy
Samulski, Anna Tarka, Aneta

nając od „Metra”; była też fenomenalna „Deszczowa piosenka”, z filmu poświęconego Eugeniuszowi Bodo, Tango milonga. Ostatnią piosenkę zade-

dykował Patrickowi Swayze,
zmarłemu amerykańskiemu aktorowi, znanemu m. in. z Darty
Dancing. „She’s like the wind”
dosłownie rzuciło na kolana

To była niezwykła podróż
P

odróż muzyczna, w dodatku we wspaniałym wykonaniu aktora filmowego
i musicalowego, Dariusza Kordka. Artysta podbił serca publicz-

ności podczas koncertu, jaki

odbył się 18 listopada w Miejskim Domu Kultury.
Zaśpiewał wszystkie najważniejsze przeboje z musicali,
w których występował - poczy-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Więcek-Zabłotna, Magdalena
Ziubrak,.
Wystawa będzie czynna co
najmniej do 20 grudnia. Zaplanowane są także inne wydarzenia artystyczne - wieczory autorskie w/w artystów, taka możliwość zobaczenia Światów Równoległych, w Świebodzicach, już
więcej się nie powtórzy. Ser-

decznie zapraszam do ich obejrzenia.
Od Redakcji: Dziękujemy
Galerii ARTTESS I Pani Teresie
Anniuk-Gulak za kolejną możliwość obcowania ze Sztuką przez
duże S. To wydarzenie ważne
także z punktu widzenia promocji naszego miasta. A mieszkańcom serdecznie polecamy
odwiedzenie galerii!

zwłaszcza żeńską część publiczności.
Koncert, mimo że w czwartek, zgromadził niemal pełną
salę, a tuż po występie artysta

chętnie rozdawał autografy i fotografował się z paniami.
Dziękujemy za tę wysmakowaną podróż i prosimy o więcej
takich koncertów!

Świebodzice w wycinkach prasowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

- rok 1967
J

esteśmy nadal, Drodzy
Czytelnicy, w roku 1967.
W prasie oczywiście radosne informacje o sukcesach
zakładów pracy, eksporcie, itp.
Jest materiał interwencyjny
o niedbałości pracowników firmy spedycyjnej, którzy zmarnowali kilka arkuszy blachy aluminiowej, potrzebnej dla zakładów
Klimator. Nas szczególnie rozbawiła malutka notatka z Miejskiej Biblioteki Publicznej - mamy nadzieję, że nasz wydawca
się nie obrazi.
Otóż z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej oddział
dziecięcy przygotował niespodziankę dla swoich młodych

Czytelników - dziesięć (!) lekcji
bibliotecznych, poświeconych
jakże fascynującej młodego
człowieka tematyce „Rewolucja
Październikowa i jej przywódcy
w dziecięcej literaturze”...
Panie bibliotekarki musiały
się chyba nieźle nagimnastykować, żeby przygotować coś
takiego. Cóż, takie były czasy,
wszak był to okres głębokiej
komuny. A swoją drogą - jakież
to musiały być porywające lekcje.
Zapraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury kolejnego odcinka lubianego przez Państwa cyklu wycinków prasowych,
poświęconych naszemu miastu.

Pocho-dzą 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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MUAY THAI OPEN
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Już po raz trzeci świebodzicka Gala Sportów Walki! To trzeba zobaczyć

Z

apraszamy w najbliższą
niedzielę, 26.11.2017 r.
do hali OSiR Świebodzice. O godz. 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 programu Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Spor-tu.

- Dzięki dotacji dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą za
darmo trenować pod okiem
mistrza Mariusza Cieślińskiego. Wielu zawodników z naszego regionu musi jeździć na turnieje po całym kraju, nie mają
się gdzie sprawdzić, dlatego już
po raz 3 z rzędu organizujemy
galę, aby mogli na rodzimym
podwórku, przed rodzinami
i przyjaciółmi zaprezentować
swoje umiejętności - mówi
współorganizator i prowadzący
galę Maciej Więcek z Bona
Fide.

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. Na ringu swoje debiutanckie walki będą mieli
najmłodsi wychowankowie Mariusza Cieślińskiego. Warto zaznaczyć że to nawet 8-11 latkowie!
Zapraszamy serdecznie do kibicowania, wstęp wolny.
I

rozegrają na własnym stadionie
zaległy mecz z XII kolejki spotkań o mistrzostwo Klasy Okręgowej Seniorów z Gromem Wit-

na ostatnim
Z Zaledwie
porównania
Nowa Ruda

w ogonie.
Czy wiosna będzie dla Victorii
przebudzeniem? Oby.
I

fota

jakaś?

Kończymy rundę jesienną w kiepskim Młodziczki górą
dniu 19 listopada 2017 r.
nastroju
Młodziczki MKS Victoria
W
najbliższą sobotę, 25 listo- ków. Spotkanie to zakończy roz- Bolesny spadek do okręgówki Świebodzice pokonały KPR
W
pada - o ile pogoda pozwo- grywki rundy jesiennej.
okazał się podwójnie bolesny MOS I Jelenia Góra 33:31
li, seniorzy Victorii Świebodzice
Niestety, kończymy tę rundę - bo nasza drużyna ciągnie się tu (13:17). Był to bardzo emocjomiejscu w tabeli.
7 punktami - dla
lider tabeli Piast
ma ich blisko 40.

Udany występ naszych fighterów
obry występ Fighter Klub Kaczmarek Grodowski na Mistrzostwach Województwa LuD
buskiego. Podopieczni Arkadiusza Kaczmarka

serce. W turnieju wzięło udział 10 klubów, łącznie
100 zawodników. Gratulacje drużyna Osu!

zdobyli aż 10 medali.
Oto wyniki:
Krzysztof Regdosz najmłodszy nasz reprezentant - srebro Softy, Marzenia Regdosz Kick light
i light contact 2 srebra, Natalka Kaniecka Kick
light złoto light contact brąz i semi contact srebro,
Karolina Kaczmarek ze Świebodzic Kick light
złoto i light contact brąz, Mateusz Kaniecki srebny medal i z nagrodą najlepszy wojownik Lwie

Idzie zima? Weź się
za formę!
SiR Świebodzice Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że od
listopada wprowadza do swojej oferty porady dietetyka kliniczO
nego.

Zapraszamy wszystkich Klientów do konsultacji z profesjonalistą
w swojej dziedzinie Panią Agnieszką Kwiatkowską. Szczegóły
oferty pod adresem www.swiebodzice.pl
Na wizyty można umawiać się w poniedziałki i środy w godzinach
15:00-19:00 pod numerem 792 616 799
Pierwsza wizyta - 60 min
Wizyta kontrolna - 30 min
Analiza składu ciała - 15 min
Oferta:
G Diety dla osób z nadwagą lub otyłością
G Dietoterapia i profilaktyka chorób (układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, chorób autoimmunologicznych i innych)
G Diety w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
G Porady żywieniowe dla kobiet planujących ciążę, w ciąży oraz
karmiących
G Porady żywieniowe dla rodziców dotyczące żywienia niemowląt i dzieci
G Edukacja żywieniowa (warsztaty, szkolenia) dla przedszkoli,
szkół, grup zorganizowanych, firm
G Indywidualne plany żywieniowe (7-dniowe, 14-dniowe)
G Analiza składu ciała
Polecamy.

nujący i świetny mecz w wykonaniu naszych zawodniczek.
Nasz zespół wystąpił w składzie:
W. Jankowska 6, M. Wiej 6,
J. Fedorowicz, E. Kaczmarczyk 2, Z. Hyży 1, M. Pichurska 2, O. Markowska 5, M.
Szczepanik 1, K. Kamińska 10,
N. Stańko.
Gratulujemy.

REKLAMUJ SIĘ w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ: 660 157 518
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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

Piękny jubileusz

POTRZEBNY
PRACOWNIK
stróżowanie
+
drobne
prace
fizyczne.
Wymagania:
chęć do pracy,
sumienność,
uczciwość.

W sobotę, 18.11.2017. w świebodzickim Urzędzie Stanu
Cywilnego świętowano jubileusz 50-lecie pożycia
małżeńskiego Państwa Heleny i Stanisława Partyków.
Dostojni Jubilaci zawarli związek małżeński 11.11.1967
w Jaworzynie Śląskiej.
Medale za długoletnie pożycie wręczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz. Były też obowiązkowe lampki
szampana i życzenia kolejnych, wspólnych lat.
Nasza Redakcja przyłącza się do tych powinszowań,
życzymy Drodzy Jubilaci, następnych lat w miłości,
zgodzie i wzajemnym poszanowaniu.

886 905 674

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nieruchomość
przyległy podwórko
l. mieszkalny 3 (10)
l. mieszkalny 4 (1)
l. mieszkalny 10 (1)
l. mieszkalny 1 (2)
l. mieszkalny 3 (26)
l. mieszkalny 3 (25)

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.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam mieszkanie

w Rynku, 40 m2, po remoncie,
cena 90.000 zł, lub zamienię
na 3-pokojowe
na Os. Piastowskim
lub Sudeckim, z dopłatą,
Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na parterze,
Osiedle Piastowskie lub Osiedle
Sudeckie, 2-pokojowe, może być

do remontu, Tel. 74 641 98 13
G Zamienię mieszkanie
komunalne w Świebodzicach
centrum duże 3 pokoje
na mniejsze dwu lub trzy
pokojowe też w Świebodzicach.
Proszę o kontakt również osoby
które dzwoniły wcześniej,
ponieważ zgubiłam telefon
i nie mogę oddzwonić.

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

Informacje
pod nr tel.

Nr działki
633/3
185
284/1
432
487/11
214
484/14

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

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 Grunt
Zwycięstwa
Wolności
Pl.Jana Pawla II
Polna
Zwycięstwa
Piłsudskiego

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

Obręb
4
3
3
3
3
3
3

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

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

20

piątek, 24 XI 2017

zaproszenie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

