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Sprzęt w miejskiej
3
przychodni
to prawdziwe
„mercedesy”.

Szukamy
4
pieniędzy
na budowę lotniska
- w Ministerstwie
Rozwoju lub Brukseli.
To już rok od tamtych strasznych wydarzeń. Minęła rocznica katastrofy budowlanej przy ul. Krasickiego 28. W wyniku zawalenia dwupiętrowej kamienicy zginęło
6 osób, w tym dwoje dzieci. Zdjęcia z akacji ratunkowej wciąż budzą grozę. Resztki budynku, który złożył się niczym domek z kart, i ofiarnie pracujący na gruzach
ratownicy. Przerażenie, niedowierzanie, ból i wielki żal - to wówczas wszyscy odczuwaliśmy. Tragedia pochłonęła aż 6 ofiar. Będziemy zawsze pamiętać
o Ś.P. Marysi, Annie, Marcinie, Tomaszu i dwóch panach Mirosławach. Modliliśmy się za nich na specjalnej mszy, która odprawiona została 8 kwietnia 2018,
dokładnie w rok od tragicznych zdarzeń.
Str. 6

Walczymy o obwodnicę

na rozwój południowej części
województwa dolnośląskiego.
Ta część Dolnego Śląska często traktowana jest po macoszemu i przegrywa w walce
o środki z bogatszym rejonem
wrocławskim czy legnickim.
Dlatego członkowie Sudetów2030 (a jest to aż 106 samorządów, w tym Świebodzice) przygotowali ostre wystąpienie do m. in. Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad czy Wojewody
Dolnośląskiego wskazując na
niezbędne do zrealizowania
przedsięwzięcia
drogowe
w południowej i południowozachodniej części Dolnego
Śląska do 2030 r.
Wśród nich jest obwodnica
Świebodzic, o którą burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zabiegał także bezpośrednio, m. in.
na spotkaniu w dolnośląskim

oddziale GDDKiA. W efekcie
tych działań obwodnica jest
wpisana do planów inwestycyjnych GDDKiA na najbliższe lata - o czym pisaliśmy
dwa numery wcześniej.
Starania te wzmacnia zapis
przygotowany przez sygnatariuszy Sudety 2030 - który
znalazł się w punkcie 3 wystąpienia.
Więcej - str. 4

Gwiazdy znów przyjadą!

To już pewne - Festiwal Aktorstwa Filmowego ponownie zagości w Świebodzicach 20 i 21
października znów będziemy mogli spotkać u nas wielkie gwiazdy polskiego kina.
Str. 7

Historia
Świebodzic
w wycinkach

Str. 15-21

Silne wiatry
nadwyrężyły
staruszka,
ale nasz
cis Bolko
trzyma się
dzielnie.

FOT. JACEK ZYCH

asza gmina jest członkiem
porozumienia
Sudety
N
2030, które zabiega o środki

5

Czarna seria
na 35-tce, trzy
wypadki w ciągu kilku
dni. Generalna
Dyrekcjo - czas coś
z tym zrobić!

11

Wielkie
dziękowanie,
czyli koncert dla
przyjaciół Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
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Podaruj swój 1% podatku dla chorych dzieci
o końca kwietnia będziemy się wszyscy rozliczać z dochodów, osiągniętych
D
w 2017 roku. I jak co roku możemy we-

sprzeć 1 procentem swojego podatku osoby
potrzebujące, fundacje, organizacje, stowarzyszenia, kluby.
My zachęcamy Państwa do przekazania
swojego jednego procenta dla małych świe-

bodziczan, którzy wymagają leczenia i rehabilitacji.

Możemy też wesprzeć organizacje w naszym mieście - np. DPS dla dzieci.

Każde z dzieci należy do innej Fundacji
i ma różne numery kont, ale rodzice tych
dzieciaczków znają się, spotykają i wzajemnie wspierają. Jeśli chcemy w ten sposób
pomóc - to na pewno warto.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz
małych świebodziczan wystarczy wpisać
numery KRS ogólnopolskich fundacji pod
skrzydłami których leczą się chore dzieci.
I

Michał Lechowicz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 3298 Lechowicz Michał

Nicole Dyjak KRS 0000266644
a w celu szczegółowym: ZC 6242 Nicole Dyjak

Wiktoria Postawska KRS 0000186433
a w celu szczegółowym: 71/P Postawska Wiktoria

Julia Smusz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 4691 Smusz Julia
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Najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny w mieście
służy pacjentom miejskiej przychodni zdrowia
na Alejach Lipowych

T

akiego nowoczesnego
sprzętu diagnostycznego nie ma nawet szpital
miejski. Najnowszej generacji aparat cyfrowy RTG
i specjalistyczne USG służy od
kilku miesięcy pacjentom Samodzielnego Publicznego ZOZ
Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Świebodzicach. To prawdziwe „mercedesy” w swojej klasie. Samorządowa przychodnia
zainwestowała w poprawę jakości sprzętu ponad 1 mln zł.
- W ubiegłym roku SP ZOZ
Miejski Ośrodek Zdrowia
w Świebodzicach opracował
projekt dotyczący podniesienia
jakości i zwiększenia dostępności usług medycznych. Projekt
został zatytułowany „Poprawa
jakości i dostępności świadczo-

nych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP
ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
w Świebodzicach” - mówi
Adrian Szewczyk, dyrektor
MOZ. - Wystąpiliśmy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”. Udało
się, wniosek został zweryfikowany pozytywnie i otrzymamy
dofinansowanie.
Dzięki temu przychodnia
mogła wymienić ponad 10-letni,
analogowy aparat RTG i zastąpić go nowym, cyfrowym
urządzeniem najnowszej gene-

Najnowsze aparaty RTG i USG to ostatni zakup przychodni.
Całość kosztowała ponad 1 mln zł. - To jedna z ważniejszych
inwestycji - w profilaktykę, czyli zdrowie świebodziczan
- podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Tak wygląda wnętrze
windy
racji - takiego sprzętu nie ma
żadna świebodzicka przychodnia, nawet szpital. Przychodnia
zakupiła również kolejny, nowoczesny aparat USG klasy
premium do kompleksowej diagnostyki ultrasonograficznej.

- Dodatkowo w celu poprawy komfortu pacjentów i diagnostyki laryngologicznej będzie
możliwość wykonywania badań
video endoskopowych - dodaje
Szewczyk.

Aparat USG

W ramach projektu zakupiono także nowy dźwig osobowy,
który zastąpił wyeksploatowaną
windę.
Przychodnia jest Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej, którego
podmiotem tworzącym jest
Gmina Świebodzice.
- Z naszego ośrodka korzysta
bardzo wielu mieszkańców, dla-

tego ważne jest, by mieli dostęp
nie tylko do lekarzy specjalistów, ale i najnowocześniejszego
sprzętu do diagnostyki - mówi
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. - Ostatnia inwestycja, warta ponad 1 mln zł, to tak
naprawdę inwestycja w profilaktykę, czyli zdrowie świebodziczan.
I

Dbają o jakość
W SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia działa POZ, poradnia
medycyny pracy oraz 12 poradni specjalistycznych. Budynek
w ostatnich latach został kompleksowo wyremontowany,
przeszedł termomodernizację oraz modernizację wewnątrz.
Przychodnia od kilku lat prowadzi bezpłatne szczepienia dziewcząt
przeciwko wirusowi HPV, finansowane w całości przez gminę.
Zdjęcia RTG zapisywane są cyfrowo

Pięknieje budynek
na Kolejowej 12

Jest gdzie postawić auto

Rusztowania na kamienicy Kolejowej 12 świadczą,
że rozpoczął się remont dachu. Wcześniej zostały
zrobione kominy. Co z elewacją? Byłoby to dość
kosztowne, bo trzeba by oczyścić cegłę m. in.
z farby olejnej. Na razie planuje się odnowić
fragmenty muru pruskiego.
Prace realizuje firma Prefekt, która zarządza
wspólnotą.
A swoją drogą budynek jest bardzo efektowny.

Piastowskie) oraz plac postojowy przy ul. Sportowej.
Dzięki inwestycji na ul. Mieszka I zrobiło się bezpieczniej
- mijające się auta mają więcej miejsca na jezdni. W przypadku
ul. Sportowej plac ucieszył rodziców, przywożących swoje dzieci do niepublicznego przedszkola.
Wartość tych prac to ok. 145 tys. zł.

Gładko
na alejach
Trwa remont chodnika
na Alejach Lipowych.
Obejmie cały odcinek,
od ul. Strzegomskiej
do Kolejowej, na razie
po stronie numerów
nieparzystych.
Wymieniane są nierówne,
przestarzałe płyty
kamienne, na wygodną
kostkę betonową.
Prace realizuje ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
na zlecenie gminy.

Jesteśmy bardzo dobrze oceniani
przez specjalistów od finansów

piątek, 30 marca, nastąpił odbiór zadania, o którym już
W
pisaliśmy - chodzi o wygodne miejsca postojowe - na
odcinku ul Mieszka I, na wysokości ul. Chrobrego (Osiedle

Od lewej: Dariusz Stańczyk wykonawca, Łukasz Kwadrans
Przewodniczący RM, Marcin Traczykowski z Wydziału IT
magistratu, radny Jarosław Dąbrowski oraz burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

REKLAMUJ

Wysoki pre-rating
dla Świebodzic
prawdziwą przyjemnością
Z
pragniemy poinformować,
że miasto Świebodzice uzyskało

bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie między AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samorządu
terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą
lub wyższą od uzyskanej przez
gminę Świebodzice (BBB+).
Ocena jest dowodem na to, że
gmina w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządza środkami publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania od
mieszkańców.
Badania pre-ratingowe wykonała - na zlecenie Fundacji
Rozwoju Rynku Kapitałowego
(FRRK) -Agencja Ratingowa
INC Rating z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu. Ocenę
gmina otrzymała bezpłatnie.
- Jak czytamy w ocenie dr
hab. Pawła Śliwińskiego, prof.
nadzwyczajnego UEP i Prezesa
Zarządu Fundacji Rozwoju
Rynku Kapitałowego, Gmina
Świebodzice jest wiarygodnym
partnerem biznesowym - mówi
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. - W opinii ekspertów w naszej gminie zarządza
się mądrze i roztropnie finansami, a sytuacja finansowa gminy

SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

jest jak najbardziej bezpieczna
i stabilna. Dla mnie jest to opinia
szczególnie cenna, bo przygotowana przez niezależnych fachowców, na zlecenie niezależnej fundacji, a więc opinia
w pełni obiektywna i oparta na
twardych danych, pochodzących z Ministerstwa Finansów,
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego Urzędu
Statystycznego. Pre-rating w pełni potwierdza to, co podkreślam
za każdym razem: sytuacja finansowa naszej gminy jest bardzo dobra, mamy duże możliwości inwestycyjne, a polityka
wydatków i inwestycji jest prowadzona w sposób racjonalny
i z pożytkiem dla mieszkańców.
Tę informację dedykujemy
opozycji, która niedawno lamentowała nad raptem 6-milionowym deficytem budżetu. To
tylko potwierdza, że ta grupka
albo nie do końca rozumie finanse w samorządzie - albo po
prostu „idzie” w populizm i straszenie mieszkańców czymś,
czego nie ma.
I

Gmina będzie zabiegać
4
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o poparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla budowy lotniska dyspozycyjnego w Świebodzicach

P

owracamy do tematu lotniska, które mogłoby
mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju Świebodzic. Jak pamiętamy, dzięki
staraniom burmistrza Bogdana
Kożuchowicza obiekt jest wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-202, jednak na takim
„wsparciu” samorząd województwa poprzestał. Gmina
czyniła jednak dalsze kroki, co
zaskutkowało m. in. uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie lotniska z Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, a także pozwoleniem na budowę obiektu, wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Pozostaje kwestia znalezienia
finansowania - bo oczywistym
jest, że samorząd nie jest w sta-

nie samemu zrealizować tak
dużej inwestycji tym bardziej,
że będzie miała ona znaczenie
dla całego regionu i południowej części województwa.
Mamy wsparcie liderów Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy
także widzą potrzebę powstania
lotniska, bo one służyłoby tak
naprawdę całej Aglomeracji.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz będzie obecnie zabiegał
o wsparcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 27 kwietnia
udaje się na spotkanie do Warszawy właśnie w tej sprawie.
Zwłaszcza, że nasza gmina jest
ujęta w tzw. pakiecie małych
i średnich miast, projekcie w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez
rząd.

- Mamy umówione spotkanie
w Polskim Funduszu Rozwoju,
gdzie zostaną przedstawione
warianty i możliwości finansowania lotniska w Świebodzicach. Na te analizy czekamy od
jesieni ubiegłego roku. Oczywiście jest możliwe również, by
gmina wystąpiła do ministra
Jerzego Kwiecińskiego z prośbą o wystąpienie do Brukseli
o dofinansowanie tej inwestycji.
Będę zabiegało wsparcie ministra Kwiecińskiego dla naszej inwestycji - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Budowa lotniska sportowodyspozycyjnego w Świebodzicach szacowana jest na ok. 30
mln zł. Gmina ma gotowy projekt i pozwolenie na budowę, są
przeprowadzone pierwsze prace przygotowawcze, m. in. do-

tyczące wytyczenia obiektów
i pasa startowego.
Lotnisko gminne cały czas
funkcjonuje i przyjmuje lekkie
statki powietrzne, policyjne śmigłowce, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, samoloty gaśnicze.
Lądowali u nas wysocy urzędnicy państwowi, biznesmeni, sportowcy. Obiekt żyje przez cały
rok, prowadzone są tu szkolenia
szybowcowe, odbywają się zawody spadochronowe.
- To jest lotnisko na czas
pokoju i niepokoju. Czyli w sytuacjach szczególnych, oprócz
zagrożeń militarnych, to co życie już pokazało. Sytuacje pożarów, samoloty gaśnicze oraz
funkcje sportowo-rekreacyjne
- podkreśla Grzegorz Glegoła,
Prezes Towarzystwa Lot-nicze-

go w Świebodzicach, które gospodarzy na lotnisku.
Lotnisko mogłoby obsługiwać nawet 20 tys. operacji lotniczych rocznie.

Sudety2030 za obwodnicą
Świebodzic

TRZY PYTANIA DO...

Lepsza
reprezentacja

Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Świebodzicach Łukasza Kwadransa

G Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła
4 okręgi wyborcze, co jest pewną nowością,
gdyż, pomijając ostatnie wybory gdy mieliśmy do czynienia
z JOW-ami - wybieraliśmy radnych w 3 okręgach. Skąd
taka zmiana?
- Przypomnę, że pierwsze wybory do rady w latach 90-tych
poprzedniego wieku też odbywały się w systemie jednomandatowym. Ale rzeczywiście, najczęściej głosowaliśmy w 3 okręgach.:
Osiedle Piastowskie, Pełcznica i Śródmieście, Os. Sudeckie
i Cienie wraz z częścią ulic miasta. Jednak próbowaliśmy znaleźć
wariant pośredni między tym, co było 4 lata temu i tym, co
wcześniej, tj. pomiędzy JOW-ami i ordynacją proporcjonalną.
Chcieliśmy zatem zorganizować możliwie dużo okręgów, ale
ograniczała nas norma przedstawicielstwa i wymóg przypadania
co najmniej 5 mandatów w okręgu. Zatem spłaszczyliśmy okręgi liczbą mandatów: 3x5 i 1x6, tj. 21 mandatów radnych.
Poza tym będzie też mniej, niemal o połowę, lokali wyborczych.
G Jakie korzyści widzi Pan z większej liczby okręgów?
System pośredni, jak wcześniej wspominałem. Większa reprezentacja danych części miasta tj. silniejszy mandat i lepsza znajomość kandydatów.
G Według nowej ordynacji wyborczej w Świebodzicach nie
można zastosować JOW-ów (tylko gminy poniżej 20.000
mieszkańców). Pana zdaniem jednomandatowe okręgi
sprawdziły się w naszym mieście?
- Wszystko pewnie jest siłą przyzwyczajenia. ..Moim zdaniem
mandaty były zbyt rozdrobnione. Teraz to ma większy sens, no
i nie trzeba będzie raczej robić wyborów przedterminowych
w sytuacji, gdy ktoś straci mandat - wchodzi kolejna osoba z listy.

Budowę naszej obwodnicy popierają sygnatariusze
porozumienia Sudety2030. 106 gmin uważa, że nasz
region został wykluczony jeśli chodzi o ważne,
drogowe inwestycje. I protestujemy w tej sprawie

Regionalnej i Miejskiej DG
REGIO - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W związku z wykluczeniem
komunikacyjnym Przedgórza
Sudeckiego i Sudetów, sygnatariusze porozumienia przedstawił
niezbędne do zrealizowania
przedsięwzięcia drogowe w południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska
do 2030 r.
Wśród nich jest obwodnica
Świebodzic, o którą burmistrz
zabiegał już bezpośrednio m. in.
na spotkaniu w dolnośląskim
oddziale GDDKiA. W efekcie
tych działań obwodnica jest
wpisana do planów inwestycyjnych GDDKiA na najbliższe
lata - o czym pisaliśmy dwa numery wcześniej.
Starania te wzmacnia zapis
w deklaracji sudeckiej - punkt
3 deklaracji brzmi:
3. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji wokół
miast, budowa obwodnic:
- w ciągu dróg krajowych,
Bolkowa, Jeleniej Góry, Kłodzka, Świebodzic, Wałbrzycha,
Złotego Stoku;
- w ciągu dróg wojewódzkich,
Bolesławca, Dzierżoniowa, Piławy Górnej, Nowej Rudy,
Piechowic, Bielawy, Świdnicy,

Na krwiodawczą emeryturę
osób się pojawiło, 14
oddało krew, w tym jedna
17
po raz pierwszy - to wynik ostat-

niej zbiórki krwi, która 11 kwietnia odbyła się w naszym mieście. Organizatorem był jak zawsze Urząd Miejski we współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach i Miejskim

Domem Kultury. Podczas zbiórki rozlosowano nagrodę-niespodziankę, która trafiła chyba
w najlepsze możliwe ręce. Wylosował ją Pan Walerian Łukawski, wieloletni krwiodawca,
który oddał ponad 22 litry krwi!
Pan Walerian odchodzi na krwiodawczą emeryturę, bo przekroczył wymagany wiek. Ale podzielił się naprawdę ogromem
dobra, za co serdecznie dzięku-

Lwówka Śląskiego, Złotoryi
i Strzegomia.
Warto wspomnieć więcej o wizycie Romana Szełemeja lidera
AW w Brukseli i rozmowach
tam przeprowadzonych.
- Rozmowy odbyły się z szefem wydziału ds. Polski Christophem Toddem oraz jego zastępcą Wolfgangiem Munchem. Samorządowcy przedstawili sytuację subregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.
Udało się zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje
w rozwoju obszarów Dolnego
Śląska, także na determinację
samorządowców w walce o skuteczne i dobre wykorzystywanie
środków europejskich. Dzięki
temu szanse na utrzymanie budżetu polityki spójności i duże
środki pomocowe dla Polski,

jemy w imieniu wszystkich
tych, którym ta krew ocaliła
zdrowie i życie.
Serdeczne podziękowania
kierujemy zresztą do wszystkich
krwiodawców, bo to prawdziwi
bohaterowie, ratujący bezinteresownie życie innych.
Frekwencja umiarkowana,
ale za to nagroda powędrowała
w godne ręce. Gratulujemy
Panu Walerianowi Łukawskiemu

O tym, że świebodzicka
obwodnica jest wpisana
do planów inwestycyjnych
GDDiK, pisaliśmy w wydaniu
nr 292

Przed nami majowe
Targi Pracy

Dolnego Śląska i obszaru Sudety 2030 są większe - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Delegacja samorządowców
zaprosiła kierownictwo DG
REGIO do wizyty studyjnej
w obszarze Sudety 2030, aby
osobiście mogli zapoznać się
z wszelkimi kwestiami poruszonymi na spotkaniu w Brukseli.
Może urzędnicy unijni zawitają także do Świebodzic?

ferty zatrudnienia
z terenu miasta,
O
bezpośredni kontakt
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Kłodzku w dniu 5
kwietnia odbyło się
walne zgromadzenie 106 gmin Sygnatariuszy Deklaracji Sudety
2030. Uczestnikiem porozumienia jest także Gmina Świebodzice, na spotkaniu reprezentował nas Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Na zebranie przyjęto założenia Strategii Sudety 2030,
dyrektor DWUP przedstawiła
możliwości wsparcia finansowego jeszcze w tej perspektywie
unijnej.
Najważniejszą kwestią była
jednak dyskusja nad pismem,
które zostanie skierowane przez
sygnatariuszy porozumienia do
Dyrektora Generalnego Dróg
Krajowych i Autostrad oraz do
Dyrektora Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei i Wojewody dolnośląskiego w sprawie wykluczenia drogowego naszego regionu.
- Niestety, planowane inwestycje drogowe na poziomie czy
to krajowym czy wojewódzkim
wskazują na takie wykluczenie
naszej części województwa,
stąd podjęte stanowisko i zabiegi lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej m. in. podczas wizyty i rozmów w Brukseli z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki

Naszym lotniskiem interesowały się ostatnio regionalne
media, TVP Wrocław wyemitowała materiał 4 kwietnia w głównym wydaniu Faktów.

z pracodawcą, możliwość porównania ofert
- to atuty organizowanych cyklicznie w Świebodzicach Targów Pracy. Dziesiąta edycja tego wydarzenia odbędzie się już w połowie
maja.
Swoje oferty przedstawi kilkanaście firm
z terenu miasta.
Giełda potrwa od
godz. 10:00 do 13:00.
Prosimy o zabranie ze
sobą CV!
Już dziś serdecznie
zapraszamy.
Organizatorami targów są: Urząd Miejski w Świebodzicach, Powiatowy Urząd
Pracy filia w Świebodzicach.

Poszkodowani turyści
nie zostali sami
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

pod paragrafem
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Z tej roli wywiązała się doskonale pani Luba Paszkowska, mieszkanka naszego miasta, pochodząca z Kazachstanu.
Pani Luba spędziła z poszkodowanymi prawie cały dzień
(a przypomnijmy była to przedświąteczna sabota), dlatego
w tym miejscu serdecznie dziękujemy z poświęcony czas i odłożenie własnych obowiązków
(jak chociażby przygotowanie
świąt).
Osoby, które nie ucierpiały
bezpośrednio i nie zostały zawieziono do szpitala, zostały
skierowana do Hotelu Księżyc,
gdzie gmina zapewniła im posiłek, ciepłe napoje i wszelką
pomoc.
Po pewnym czasie kilka osób
zaczęło skarżyć się na bóle pleców, szyi i klatki piersiowej, kilkoro z nich Zastępca Krystian
Wołoszyn oraz Łukasz Gil,
Komendant SM, zawieźli do
szpitala „Mikulicz”, gdzie zostali natychmiast zbadani. Tu także
kierujemy serdeczne słowa podziękowania dla dyrekcji naszego szpitala za życzliwe i pełne
zrozumienia podejście do sytuacji, a w szczególności dla: dyrektor Doroty Dudzińskiej oraz
lekarzy: Grzegorza Książkiewicza oraz Damiana Brzozy,
który na wieść o wypadku sam
przyjechał do szpitala by pomóc.
Turyści wyjechali do kraju
tego samego dnia, w godzinach
wieczornych, innym autokarem,
który przysłał po nich organizator wycieczki. Większość poszkodowanych, która trafiła do
szpitali, czuła się na tyle dobrze,
że osoby te wypisały się na
własną prośbę. Na hospitalizacji

Zróbmy coś z 35-tką!
statnie dni to seria wypadków na dwóch
O
krajowych drogach, przebiegających
przez Świebodzice. Tuż przed świętami

miały jeszcze pozostać dwie najciężej ranne osoby, które trafiły
do Wrocławia.
Jak podało na swojej oficjalnej stronie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Rosji i rosyjskie
portale, w autobusie podróżo-

FOT. UŻYCZONE Z FORUMSWIEBODZICE.PL

Rosyjskie media też pisały o wypadku

wali mieszkańcy Sankt Petersburga, Moskwy i Arzamasa.
Sprawę wypadku bada świdnicka prokuratura, która zakwalifikowało to zdarzenie jako
katastrofę w ruchu lądowym.
I

A to komunikat z oficjalnej strony Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rosji

z nich wymusiło pierwszeństwo. Wypadek
był o tyle groźny, że wśród poszkodowanych
było 9-miesięczne niemowlę! Na szczęście
maluszek nie doznał poważnych obrażeń,
trafił jednak na obserwację.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wielokrotnie wnioskował do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie
działań w celu poprawy bezpieczeństwa na
tym odcinku krajówki. Mimo znaków
o ograniczeniu prędkości i dość częstych
kontrolach policyjnej drogówki, wciąż jest
to miejsce, w którym kierowcy powodują
wypadki. Kolejny monit w tej sprawie trafi
lada moment do GDDiK.
- Domagamy się pilnych działań, może
trzeba w tym miejscu zamontować fotoradar
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- W pobliskim Mokrzeszowie po zamontowaniu takiego urządzenia kierowcy wyraźnie zdjęli nogę z gazu i jest tam bezpieczniej.

w rowie wylądował autokar z rosyjskimi
turystami na drodze nr 34, a 7 kwietnia na
35-tce (wylot w stronę Świdnicy). Dwa dni
później doszło do kolejnego. Tu niestety
winna jest brawura kierowców i łamanie
przepisów.
Dwa wypadki wydarzyły się na wyjeździe
ze Świebodzic w stronę Świdnicy. W obu
przypadkach zdecydowanie doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez
kierowców wyjeżdżających z miasta. To najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji właśnie w tym miejscu. Mimo, że widoczność
jest tu dobra.
Jedno zdarzenie miało miejsce około
18:00, a kolejne kilka godzin później. Tu
także doszło do zdarzenia dwóch aut, jedno

Dwa wypadki tego samego dnia, w tym
samym miejscu. Generalna Dyrekcjo
- czas podjąć jakieś działania!

Tuż po zdarzeniu na miejscu wypadku pojawił się burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, by zorganizować pomoc
dla poszkodowanych turystów. Mimo przykrego zdarzenia mamy
nadzieję, że Świebodzice będą im się kojarzyć pozytywnie
- spotkała ich tutaj wielka ludzka życzliwość i troska

Jak tak można?!

atryk K., mieszkaniec naszego
P
miasta, tak zajmował się swoim
psem, że zwierzę omal nie umarło
z głodu. Dwa tygodnie wcześniej
dostał ostrzeżenie od naszych
strażników miejskich, co grozi mu
za zaniedbywanie zwierzęcia. Sąsiedzi, przerażeni widokiem wychudzonego psiaka, powiadomili
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I bardzo dobrze! Zwierzę
zostało odebrane okrutnemu właścicielowi.
Niespełna 4-letni kundelek był
tak słaby, że słaniał się na nogach,
gdy zabrała go pani Grażyna
Grzesik, prezes świdnickiego
TOZ-u. Pies jest bardzo wychudzony, co świadczy, że nie dostawał
pożywienia.
- Interweniowaliśmy u tego
właściciela już dwa tygodnie temu,
wówczas pies jeszcze nie wyglądał
tak tragicznie - mówi Łukasz Gil,

Groźny czad

roźnie było także w świąteczną
niedzielę. Mieszkańcy jednego
G
z budynków przy ul. Siennej zgłosili, że w budynku czuć dym. Po
przyjeździe na miejsce straży pożarnej okazało się, że jest bardzo

komendant świebodzickiej Straży
Miejskiej. - Mężczyzna otrzymał
ostrzeżenie, jakie grożą mu konsekwencje za niewłaściwą opiekę
nad zwierzęciem.
Jak widać „właściciel” niespecjalnie się przejął pouczeniem.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy,
jest to człowiek nadużywający alkoholu. Nie zauważył, że jego pies
nie ma co jeść?
Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie grozi odpowiedzialność
karna, sprawa została skierowana
do prokuratury. Piesek dochodzi do
siebie, towarzystwo będzie szukało
dla niego nowego domu.
Dziękujemy sąsiadom za wrażliwość i powiadomienie służb
o cierpiącym głód psiaku! Apelujemy do wszystkich, którzy są świadkami krzywdzenia zwierząt, o natychmiastowe powiadamianie Straży Miejskiej, Policji, lub właśnie

duże stężenie czadu. Ewakuowano
cały budynek, a kilkoro osób
z objawami zatrucia tlenkiem
węgla trafiło do szpitala.
Kamienica została gruntownie
przewietrzona, zalecono także kon-
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sobotę, tuż przed
Świętami Wielkiej
Nocy, na rogatkach
miasta (droga krajowa nr 34, wylot Jeleniogórskiej) doszło do groźnego wypadku. Autokar z rosyjskimi
turystami, wracającymi z wycieczki do Pragi i Paryża, wpadł
do rowu i przewrócił się na bok.
Do wypadku doszło w wyniku
zderzenia z osobowym oplem,
którego kierowca jest najprawdopodobniej sprawcą wypadku.
Rannych zostało 11 osób. Władze naszego miasta zorganizowały szybką pomoc dla przestraszonych i poobijanych podróżujących zza wschodniej granicy.
Wypadek miał miejsce w sobotę 30 marca, o godzinie 9.35.
Z niewyjaśnionych przyczyn
34-latek kierujący osobowym
oplem zjechał na przeciwny pas
ruchu i uderzył czołowo w autokar, który wpadł do rowu i wywrócił się na bok. - Doszło do
zderzenia osobowego opla z autobusem przewożącym 33 osoby. Hospitalizowano jedenaście
osób, z czego część doznała jedynie niegroźnych obrażeń - relacjonowała Magdalena Ząbek
ze świdnickiej policji.
Tuż po zdarzeniu na miejsce
wypadku przyjechał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
wraz z Zastępcą Krystianem
Wołoszynem, by zorganizować
doraźną pomoc dla zdezorientowanych turystów.
- Przede wszystkim poprosiliśmy na miejsce tłumacza, żeby
porozumieć się z ludźmi, dopytać, skąd są, jak się czują, czego
potrzebują - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Wypadek pod Świebodzicami: autokar wpadł do rowu

Czarny kundelek jest bardzo
wychudzony, ale na szczęście już
dochodzi do siebie
takich instytucji jak Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami czy Dolnośląski Inspektorat Ochrony
Zwierząt.
I

trolę przewodów kominowych.
Jeden z lokatorów zeznał, że miał
problem z rozpaleniem w piecu,
dym cofał się do środka.
I

Bo pamięć o ludziach zostaje
w naszych sercach
6
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wieści z miasta

I rocznica katastrofy budowlanej przy ul. Bpa Krasickiego

N

ie uwierzyliśmy, nie
byliśmy w stanie uwierzyć w informacje, które do nas docierały.
Takiego dramatu nie było w naszym mieście nigdy. Przepełniał
nas wielki żal i smutek. Ale dziś
wierzymy, że te osoby znalazły
ukojenie i spokój. Bo życie
zmienia się, ale nie kończy
w momencie śmierci - tak wspominał straszne wydarzenia
z 8 kwietnia 2017 roku ksiądz
Wiktor Bednarczyk podczas
mszy świętej w kościele pw. Św.
Piotra i Pawła. W niedzielę,
8 kwietnia, obchodziliśmy smutną rocznicę wielkiej tragedii,
jaka spotkała nasze miasto.
8 kwietnia 2017 roku, tuż przed
godz. 9:00 zawaliła się dwupiętrowa kamienia przy ul. Krasickiego 28, grzebiąc pod gruzami
6 osób, w tym dwójkę małych
dzieci.
Dokładnie w pierwszą rocznicę katastrofy budowlanej, modliliśmy się w intencji osób, które
zginęły w wyniku tragedii: Ś.P.
Marysi Palmowskiej, Marcina
Darłaka, Anny Wiśniewskiej,
Tomasza Darłaka, Mirosława
Ożgi i Mirosława Kłosowskiego.
Msza święta odprawiona została w kościele pw. Św. Piotra
i Pawła, a wzięli w niej udział
nie tylko bliscy zmarłych, sąsiedzi, przyjaciele, ale także władze
miasta: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz wraz z małżonką i Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn.
Tamte dramatyczne wydarzenia wspomniał podczas homilii

ksiądz Wiktor Bednarczyk. Była
to niedziela Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez
Świętego Jana Pawła II. Miała
więc dodatkowo wyjątkowy
charakter.
- Non omnis moriar - nie
wszystek umrę, to właśnie wypełnienie nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne, tej
nadziei, którą żyjemy my i którą
żyli nasi przyjaciele, którzy
zmarli tragicznie tamtego strasznego poranka 8 kwietnia. Spróbujemy popatrzeć na tę tragiczną śmierć przez pryzmat
wiary, zaprośmy Chrystusa
w niedzielę miłosierdzia do
naszego życia - mówił ksiądz
Bednarczyk.
Sam przyznał zresztą, że był
na miejscu katastrofy i osobiście
przeżywał tragedię, bo w gruzach budynku zginęła 9-letnia
Marysia, która uczęszczała na
zajęcia parafialnej scholii.
Od tragicznych wydarzeń
minął rok, jednak śledztwo
dotyczące przyczyn wybuchu w
kamienicy przy ul Krasickiego
28 nadal trwa. Choć ustalono
już, że do tragedii doprowadził
wybuch gazu, na razie biegli nie
są w stanie stwierdzić ponad
wszelką wątpliwość, co go spowodowało. Czy rozszczelnienie
instalacji, czy ingerencja w nią
osób trzecich? Czekamy wciąż
na ostateczne ustalenia - choć
nie wiemy, czy takowe zapadną,
czy uda się rozstrzygnąć, dlaczego tamtego feralnego poranka
gaz ulatniał się a zebrawszy się
w mieszkaniu na I piętrze u Pana
Mirosława, wybuchł, siejąc tak

wielkie zniszczenie i odbierając
życie 6 osobom...
W całej tej tragedii cieszy
fakt, że mieszkańcy zawalonej
kamienicy mają już od dawna
nowe mieszkania, przygotowane i wyremontowane przez
gminę. Przy pełnym zaangażowaniu burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i służb mu podległych, pierwsza rodzina - pani
Stanisława z synem, już po kilkunastu dniach od katastrofy
otrzymała przygotowane i wyposażone mieszkanie zastępcze,
a remonty pozostałych lokali
ruszyły pełną parą. Pierwsze
mieszkanie Państwo Wołkowie
dostali we wrześniu 2017, kolejna rodzina - Państwa Szczepaniaków, wprowadziła się miesiąc później, a ostatnia potrzebująca osoba - pani Ostyńska,
w grudniu odebrała klucze do
swojego mieszkanka.
Wszystkie remonty były prowadzone pod nadzorem przyszłych lokatorów, którzy w trak-

Te obrazy wciąż budzą grozę
Zdjęcia z katastrofy wciąż budzą grozę
i ściskają za serce. Bo wciąż trudno jest
uwierzyć, że w ciągu kilku sekund
ponadstuletnia kamienica złożyła się niczym
domek z kart. Potężny huk słychać było
niemal w całym miejscu. Świadkowie
mówili, że widzieli, jak dach budynku
podniósł się na chwilę do góry.
Z okolicznych budynków wyleciały szyby.
Akcja ratunkowała trwała do późnych godzin
wieczornych, na gruzowisku pracowało
ofiarnie ponad 200 ratowników.
Ostatnią ofiarę wyciągnięto spod gruzów
po 12 godzinach. Niestety aż 6 osób straciło
życie, w tym dwójka dzieci: Marysia
i Marcin. Tragedia podwójna spotkała jedną
rodzinę: w jednym mieszkaniu zginęły
aż 4 osoby. Pani Anna z córką Marysią
oraz jej przyjaciel, Pan Tomasz z synem
Marcinem - którzy przyjechali
do Świebodzic na weekend...
Na miejsce katastrofy przyjechała wieczorem
ówczesna Premier RP Bata Szydło oraz
Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz
Błaszczak. Pani premier przyznała
wszystkim osieroconym dzieciom renty
specjalne. Będą je otrzymywać do momentu
ukończenia kształcenia.
Ciężko ranny został 13-letni Paweł, brat
Marysi, o jego życie walczyli lekarze

we wrocławskim szpitalu. Dziś Paweł ma się
już dobrze, ale wciąć korzysta z rehabilitacji,
by noga odzyskała pełną sprawność.
Wraz z bratem Michałem (obaj zostali
osieroceni w wyniku tragedii) mieszkają
ze swoją ciocią i wujkiem, którzy roztoczyli
nad nimi pełną miłości i troski opiekę.
Dwie rodziny, które wyszły z katastrofy bez
jakiegokolwiek szwanku (jednej z rodzin nie
było w budynku, bo dopiero remontowali
mieszkanie i mieli się z tydzień wprowadzić),
zaczęły nowe życie w nowych mieszkaniach,
to młodzi, pełni radości i energii ludzie,
którym życzymy wszystkiego, co najlepsze.
Podobnie pani Henryka, która także cudem
uniknęła dramatu - w dniu tragedii zamieniła
się z koleżanką na zmianę i poszła do pracy.
Pani Henia mieszka sobie spokojnie
w przytulnym mieszkanku w okolicach
osiedla.
Wkrótce do swojego wymarzonego,
dwupokojowego lokum, wprowadzi się pani
Stanisława z synem, którą tragedia także
dotknęła wyjątkowo boleśnie - straciła męża.
Wierzymy, że w nowym miejscu pani
Stanisława odnajdzie spokój i radość życia.

cie prac wybierali materiały
wykończeniowe, typu panele,
kafelki, farby itd.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi
i wdzięczni za szybką pomoc,
mieszkania są piękne, spełniają
nasze oczekiwania, dziękujemy
jeszcze raz - mówili świebodziczanie wprowadzając się do
swoich nowych mieszkań,
w których - mamy nadzieję
- zapomnieli o dramatycznych
przeżyciach i rozpoczęli nowe
życie. Tego życzymy z całego
serca.
Obecnie trwa remont docelowego mieszkania dla pani
Stanisławy, która jako pierwsza
otrzymała od gminy mieszkanie
zastępcze. Przygotowanie mieszkania przesunęło się nieco
w czasie ze względu na konieczność przeprowadzenia najpierw
remontu dachu w budynku.
Wykonawca zapewnia, że remont mieszkania potrwa maksymalnie do dwóch miesięcy.
I

Pokazaliśmy solidarność i jedność
I Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta

- Przeżyliśmy jako społeczność bardzo trudne
chwile, to była próba naszej solidarności
i jedności. Pokazaliśmy, że w chwilach trudnych,
bolesnych, jesteśmy razem, wspieramy się
i pomagamy. To było najlepsze w całej tej
smutnej i bolesnej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz mieszkańcom
za okazaną pomoc i wsparcie, życzliwość, serdeczność, empatię.

Troska i pomoc to obowiązek
I Łukasz Kwadrans

Przewodniczący Rady Miejskiej
- Samorząd jest powołany do tego, by troszczyć
się o mieszkańców, zaspakajać ich potrzeby,
realizować wytyczone zadania mające na celu
polepszanie życia i bytu lokalnej społeczności.
Myślę, że w tamtych tragicznych momentach wywiązaliśmy się
właściwie z tych powinności, nie tylko z racji tego, że pełnimy
określone funkcje. Ale przede wszystkim dlatego, że naszych
bliskich, znajomych, sąsiadów czy przyjaciół spotkała wielka
tragedia i obowiązkiem każdego z nas była troska i pomoc.

Są tu ludzie, na których można liczyć
I Zofia Marek

radna Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Wychowania, Kultury, Sportu Zdrowia
i Opieki Społecznej
- W wielu relacjach telewizyjnych,
wypowiedziach prasowych, ktoś ładnie powiedział, że jako
mieszkańcy zdaliśmy wtedy egzamin z człowieczeństwa. Tak było,
rzeczywiście tamte tragiczne wydarzenia wyzwoliły w ludziach
pokłady empatii, współczucia, chęci niesienia pomocy. I tak
powinno być, to niezwykle ważne, by w kryzysowych momentach
mieć poczucie, że są ludzie, na których można liczyć. A w naszym
mieście mamy jeszcze to szczęście, że mamy wyjątkowo
empatycznego człowieka na stanowisku burmistrza, który całym
sercem i pełnym zaangażowaniem starał się nieść pomoc
i wsparcie poszkodowanym.

Jeszcze będzie tu pięknie
Trwa rewitalizacja ulicy Krasickiego.
W miejscu po zawalonym budynku
powstanie zielony skwer, przewidziana jest
także tablica pamiątkowa, która będzie
podtrzymywać pamięć o ofiarach katastrofy.
W miejsce, na którym stał budynek, ludzie
wciąż przynoszą znicze, maskotki, kwiaty.
Pamiętają, że rok temu mieszkali tu ludzie,
którzy byli ich sąsiadami, chodzili, tak jak
wszyscy, na zakupy, do pracy, szkoły. Byli
częścią jakiejś malutkiej społeczności tego
budynku. Dziś już ich nie ma, nie ma
budynku. Ale pamięć została i zostanie.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Bawimy się na Dniach Świebodzic

z Golec Orkiestrą i kabaretem Chatelet, Mezo
i After Party
roczną zabawę, jak zawsze
będzie moc atrakcji, przypominamy także, że w ramach setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy
robić sto pompek. Warto już
potrenować!
Wystąpią przed nami Mezo,
grupa discopolowa After Party,
kabaret Chatelet i gwiazda dni
- lubiani i weseli górale z Milówki, czyli Golec Orkiestra.
Na uwagę zasługuje także
występ filigranowej Agnes Violin, która jest prawdziwą wirtuozką elektronicznych skrzypiec - warto usłyszeć w jej wykonaniu utwory rockowe czy
metalowe, naprawdę - szczęka
opada!

FOT. OFICJALNA STRONA ZESPOŁU

i 17 czerwca przypada
doroczne święto miasta.
16
Już dziś zapraszamy na tego-

PROGRAM DNI ŚWIEBODZIC

Party
G 22:15-1:00 - Dyskoteka
prowadzona przez DJ

16.06.2018 r. SOBOTA

17.06.2018 r. NIEDZIELA

G 16:30-17.10 - Program
własny Organizatora
G 17:15-18.30 - Kabaret
Chatelet
G 18:40-19.30 - koncert
skrzypcowy- Agnes Violin
G 20.00-21.30 - Gwiazda
wieczoru - Golec uOrkiestra
G ok. 22:00 - oficjalne
zakończenie Dni Świebodzic
2018.

wieści z miasta

Festiwal Aktorstwa Filmowego
- ponownie w Świebodzicach 20 i 21 X!
o fantastyczna wiadomość.
Jak poinformowali na swoT
im oficjalnym funpage’u orga-

nizatorzy Festiwalu Aktorstwa
Filmowego im. Tadeusza Szymkowa siódma edycja festiwalu
odbędzie się ponownie w Świebodzicach!
„Siódma edycja Festiwalu
Aktorstwa Filmowego odbędzie się w dniach 19-26 października i potrwa aż osiem
dni. W tym roku oprócz Wrocławia, artyści uczestniczący
w festiwalu spotkają się również z mieszkańcami Bystrzycy
Kłodzkiej, Świebodzic, Siechnic i Strzelina. Cieszy nas, że
coraz więcej miast chce uczestniczyć w organizacji jednej
z najważniejszych imprez filmowych w Polsce” piszą organizatorzy.
Nas także bardzo to cieszy
tym bardziej, że podczas ubiegłorocznej edycji mieliśmy
okazję gościć w Świebodzicach takie gwiazdy, jak Jan
Nowicki, Bogusław Linda czy
Olgierd Łukaszewicz.
A kogo zobaczymy w tym
roku? Częściowo już wiemy.
50 lat temu odbyła się premiera filmu „Lalka” w reżyserii
Wojciecha Hasa. W związku
z tym podczas 7. Festiwalu Ak-

torstwa Filmowego pokażemy
ten film i zaprosimy na spotkanie z aktorami, którzy brali
w nim udział. W spotkaniu
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z widzami udział wezmą m.in.
Beata Tyszkiewicz, Wiesław
Gołas, Anna Seniuk i Marian
Opania.

Targira ma zagranicznych
partnerów
25

marca br. w siedzibie Fundacji
Openheim we Wrocławiu odbył się
BERLINSalonWROCŁAW, podczas którego dyskutowano
o zacieśnieniu współpracy pomiędzy Berlinem, a Wrocławiem w sferze kultury i sztuki.
Głównymi gośćmi Salonu byli
burmistrz Berlina i jednocześnie senator kultury i Europy, pan
Klaus Lederer oraz wiceprezydent Wrocławia Magdalena
Piasecka. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. członkowie
Stowarzyszenia Targira, które

G 13:00-15:00 - program
własny Organizatora
G 15.00-16.30 - Program
artystyczny dla dzieci
obejmujący interaktywny
występ sceniczny

organizuje w nasyzm mieście
Targi Sztuki i Rzemiosłą Targira-art. Spotkanie miało na celu
wzbogacić ofertę kulturalną projektu „Pociąg do Kultury Kulturzug poprzez promocję nie
tylko jego dotychczasowych
uczestników, ale również służyło poszerzeniu tego bardzo
ciekawego projektu o nowych
partnerów. Wśród nich znalazło
się Stowarzyszenie Targira,
które miało okazję przybliżenia
na forum zebranym gościom
wydarzenia jakim jest Targiraart.

Zapraszamy w czerwcu
A tegoroczna edycja festiwalu Targira-Art. odbędzie się już
w czerwcu, w dniach 8-10 czerwca. Jedną z atrakcji będzie
wystawa „Powrót do Natury”.
Wystawa promuje malarstwo Tomasza Alena Kopery, który jest
przedstawicielem tzw. Magicznego Realizmu.
O szczegółach będziemy informować na łamach GŚ.
- Jest wysoce prawdopodobne, że od tego roku nasza impreza będzie promowana w Niemczech nie tylko w ramach tego
projektu, który będzie realizowany także w przyszłym 2019

roku, ale również podczas
kwietniowych podberlińskich
targów sztuki - cieszy się Janusz Kujat, dyrektor festiwalu.
- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się wydłużyć

trasę Pociągu do Kultury i będziemy mogli na dworcu
w Świebodzicach witać miłośników sztuki z Berlina. Już teraz
zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymiana kulturalną

z Berlinem do zapoznania się
z ofertą Pociągu do Kultury
- Kultrurzug i skorzystania tej
bardzo interesującej formy
wymiany międzynarodowej.
I

W hołdzie ofiarom

e wtorek, 10 kwietnia,
W
władze naszego miasta
złożyły kwiaty oraz zapaliły

znicz pod tablicą, upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej
oraz katastrofy pod Smoleńskiem, do której doszło 10
kwietnia 2010 roku. Uroczystość odbyła się w Parku Miejskim, pod pamiątkową, marmurową tablicą, która upamiętnia
ofiary mordu katyńskiego
z 1940 roku oraz katastrofy prezydenckiego samolotu. Obok
rośnie dąb pamięci, zasadzony
w tym miejscu w 2011 roku
jako dar mieszkańców Świebodzic.
Te tragiczne dla narodu polskiego wydarzenia uczcili: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach Zdzisław Pantal, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn oraz radna Teresa

Małecka. Zebrani pod tablicą
pomodlili się w intencji ofiar
katyńskich oraz ofiar katastrofy smoleńskiej koronką do
Miłosierdzia.
Warto pamiętać, że w tym
roku obchodzimy 78. rocznicę
wymordowania przez NKWD
polskich oficerów w lasach
katyńskich i masowych wywózek Polaków na Sybir.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

G 15.00-18.45 - Program
własny Organizatora
G 19.00-20.30 - koncert
Mezo
G 21:00-22.00 - koncert
Zespołu Disco Polo After

Silena - czy syndyk
sfinalizuje sprzedaż
zakładu?
J
8
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ak informuje syndyk Sileny Michał Błaszczyszyn,
trwają czynności zmierzające do przystąpienia do
aktu notarialnego na sprzedaż
dawnych zakładów lniarskich.
Nabywcą ma być spółka M&W
Invest Group Polska 3 Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Do
aktu notarialnego może dojść
wtedy, gdy nabywca zapłaci na
rachunek masy upadłości całą

praca

cenę zakupu. A to, jak na razie,
jeszcze nie nastąpiło.
Warszawska spółka była jednym z dwóch zainteresowanych
nabyciem majątku, którzy po
przetargu kontaktowali się
z syndykiem (do przetargu ostatecznie nikt nie przystąpił, ale po
jego terminie odezwali się zainteresowani). Jedyną możliwością zakupu po bezskutecznym
przetargu było zaoferowanie

ceny nie mniejszej niż cena
wywoławcza z nierozstrzygniętego przetargu. W innym przypadku (obniżenia ceny) Syndyk
obwieściłby publicznie (np.
w gazecie) kolejne postępowanie na sprzedaż.
Jeden z oferentów pisemnie
zrezygnował z dalszego ubiegania się o zakup, drugi zaś złożył
do sądu ofertę i wpłacił wadium
na rachunek masy upadłości.

Stąd Sąd wyraził zgodę na przyjęcie oferty oferenta.
Co będzie dalej? Jak wyjaśnia
syndyk, w pierwszej kolejności
sporządzone zostaną oddzielne
plany podziału sum uzyskanych
ze zbycia nieruchomości bądź
praw na rzecz wierzycieli, którzy posiadali zabezpieczenia
(hipoteki) ustanowione na majątku - w kolejności zgodnej
z kolejnością wpisów hipotecznych.
Jednym z wierzycieli jest
Gmina Świebodzice. Ale samorządowi nie chodzi tak naprawdę o odzyskanie należności, na
które od dawna nikt już nie
liczy, ale o skuteczne i pożyteczne sprzedanie terenu, w który
ktoś zainwestuje i przywróci go
do życia.
Przypomnijmy, że to dzięki
decyzji burmistrza Bogdana
Kożuchowicza o zabezpieczeniu środków finansowych na
przeprowadzenie upadłości,
udało się wreszcie sfinalizować
ten proces i doprowadzić do
wystawienia gruntu na sprzedaż.
Dopiero ten krok gminy uruchomił całą machin sądową, której
wcześniej nie mogliśmy się
doprosić mimo wielokrotnie
składanych wniosków.
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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Pocisk w ZWIK-u

ranat moździerzowy z okresu II wojny światowej znaleziono
w czwartek, 5 kwietnia, podczas prac ziemnych na terenie
G
świebodzickich wodociągów. Pocisk znajdował się w stercie

ziemi, składowanej na terenie ZWiK przy ul. Kasztanowej. Został
tu przywieziony z miasta, ale nie wiadomo dokładnie, z której
części.
Podczas rutynowego „odsiewania” śmieci z hałdy ziemi, natrafiono na dziwnie wyglądający przedmiot, który okazał się granatem ręcznym.
Zarządzono ewakuację wszystkich pracowników, przez cały
dzień ZWiK był nieczynny. W piątek, 6 kwietnia, na miejsce
przyjechali saperzy, którzy zabrali znalezisko.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

POŻYCZKI POZABANKOWE
CHWILÓWKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
TEL: 515732255
UL. Rynek 14 Świebodzice
(Dawniej KROPKA)

Praca na produkcji
OD ZARAZ
Świebodzice

Oferujemy:
G atrakcyjne wynagrodzenie
G możliwość rozwoju
G opiekę koordynatora
Szczegółowe informacje:
725-251-413

KREDYTY MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
W OFERCIE 25 BANKÓW
BEZPŁATNE DORADZTWO
TEL: 748573219
ZAPRASZAMY!

Tu się dowiesz, jak bezpiecznie
pracować za granicą
związku ze zbliżającym się okresem prac
W
sezonowych za granicą zorganizowane
zostaną warsztaty mające na celu uświadomienie

mieszkańcom jak dobrze przygotować się do
takiego wyjazdu, aby był on bezpieczny i pozwolił
szczęśliwie wrócić do domu. Organizatorem

warsztatów są Europejskie Służby Zatrudnienia,
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Świebodzicach
oraz Urząd Miejski w Świebodzicach.
Zapraszamy - 24 kwietnia, Miejski Dom
Kultury, godz. 10:00, sala kominkowa, I piętro.
I

Staruszek trzyma
się dzielnie,
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Czy wiecie, że
...
Na terenie G
miny
Świebodzice
są 33
pomniki przy
rody
ożywionej.

choć wichury go nieco nadwyrężyły
- mówi Magdalena Zbroniec
z Wydziału OŚ.
W 2017 roku Gmina Świebodzice zleciła przegląd i opracowanie aktualizacji kart ewidencyjnych pomników przyrody ożywionej zlokalizowanych
na terenie Gminy Świebodzice.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu pomnika przyrody
Cis pospolity „Bolko” stwierdzono, że obecny stan witalny
drzewa jest średni. Natomiast
wielką obawę budziła szeroko
rozumiana, zła i niebezpieczna
statyka drzewa - główny przewodnik (zbyt długi) umocowany na zbyt małym (i pomniejszającym się) polu życia - istniała realna groźba wyłamania
się przewodnika przy obciążeniu i silnym wietrze. Drzewo
również stwarzało zagrożenie
dla ludzi przebywających w pobliżu. Istniało duże prawdopodobieństwo samozniszczenia
drzewa poprzez utratę korony
w wypadku złamania ostatniego, głównego

przewodnika. Drzewo posiada
pełne wypróchnienie pnia, częściowo wypełnione wylewką betonową, częściowo puste, częściowo stanowiące komin.
W opracowanej opinii przez
Eksperta Polskiej Izby Ekologii
w Dziedzinie Ochrony Przyrody
Pana Edmunda Steckiewicza
należało pilnie znaleźć rozważny sposób stabilizacji drzewa, a tym samym nie dopuścić
do złamania najważniejszej części drzewa. W związku z powyższym na pniu drzewa zainstalowano trzy podpory stalowe

w tzw. „trójkąt ” oraz pierścień
wokół korony. Prace zostały wykonane przez osobę posiadającą
certyfikat European Treeworker,
ponadto osoba ta jest inspektorem ds. drzew. Zakres prac był
konsultowany z autorem opinii
dendrologicznej.
Wiele osób ma zastrzeżenia
co do estetyki tej konstrukcji,
jednak została ona wykonana po
to, by chronić drzewo przed
zniszczeniem a spacerujących
ludzi przed niebezpieczeństwem
np. uderzenia złamanym konarem. Warto o tym pamiętać.

FOT. UŻYCZONE

C

is Bolko, nasz najstarszy zabytek przyrodniczy, liczący sobie około
600 lat - i będący najprawdopodobniej najstarszym
drzewem w Sudetach - ucierpiał
nieco w wyniku silnych wiatrów, jakie w ostatnim czasie
pojawiały się na naszym terenie.
Drzewo zostało już wzmocnione specjalnymi, metalowymi
obręczami w ubiegłym roku
i mamy nadzieję, że będzie cieszył oko spacerowiczów jeszcze
przez następne setki lat.
O połamanych konarach
i uszkodzeniach gałęzi zaalarmował nas Czytelnik, spacerujący w czasie świąt w tych
okolicach. Natychmiast przekazaliśmy sygnał do Wydziału
Ochrony Środowiska UM,
a pracownicy podjęli interwencje.
- Rzeczywiście, jest trochę
połamanych konarów, zleciliśmy już prace porządkowe by
teren wokół zabytku wyglądał schludnie

Sędziwy cis ma w dużej części wypróchniały pień, ale gmina robi
wszystko, by przedłużyć życie tego wyjątkowego zabytku
przyrody. Silne wiatry niestety przyczyniają się do pogarszania
stanu drzewa

Rodziny korzystają
z 500+
wydarzenia
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ojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumoW
wał dwa lata funkcjonowania

programu Rodzina 500 plus
w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko
3 mld zł. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych
miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie
230 tys. dzieci. W Świebodzicach w 2017 roku było to 1875
dzieci, w 2018 - do chwili obecnej - 1650.
Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg
stanu na marzec 2018 r.):
G 401 592 złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym
26,6% wniosków wpłynęło
drogą elektroniczną (narastająco);
G 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);
G 2 920 585 398 zł dotacji
przekazanej z budżetu państwa
na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie
121 691 058 zł;
G 158 626 rodzin objętych
średniomiesięcznie pomocą
w ramach Programu, w tym:
G 49% rodzin zamieszkuje
w gminach miejskich,
G 27% rodzin - w gminach
miejsko-wiejskich,
G 24% rodzin - w gminach
wiejskich,
G 17% rodzin to rodziny
niepełne,
G 67 proc. rodzin otrzymuje
wsparcie na jedno dziecko,
G 25% a rodzin otrzymuje
wsparcie na dwoje dzieci,
G 8% rodzin otrzymuje
wsparcie na troje i więcej dzieci,
G 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi
G ok. 47% dzieci, spośród
wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;
G 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych
średniomiesięcznie w formie
pieniężnej;
G 87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczo-

wej, co stanowi zaledwie
0,038% wypłacanych miesięcznie świadczeń (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie
opłat za mieszkanie czy media
lub inną formę wsparcia dla
dziecka (np. odzież, żywność,
wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie
zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli
wsparcie trafia dokładnie tam,
gdzie powinna być skierowane).
Wg danych GUS w 2015
roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na
koniec 2016 r. na Dolnym
Śląsku odnotowano wzrost
liczby urodzeń - urodziło się
27 610 dzieci.
W 2017 r. - 28 281 dzieci
(dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają
monitorowania w dłuższej perspektywie.
Program „Rodzina 500 plus”
ruszył 1 kwietnia 2016 r.
Świadczenie wychowawcze
rodzice otrzymują niezależnie
od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez
nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę (lub
1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również
na pierwsze lub jedyne dziecko.
Program Rodzina 500 plus
realizuje są trzy główne cele:
G wsparcie polskich rodzin
(w tym redukcja biedy wśród
najmłodszych Polaków),
G inwestycja w kapitał ludzki,
G w dalszej perspektywie
odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.
Program realizowany jest na
podstawie ustawy z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016r. poz. 196).
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Pływanie jest dobre
w każdym wieku
J

zień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest
D
z inicjatywy Komisji Europej-

skiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od
2005 roku. jest Polskie Centrum
Programu Safer Internet (PC
PSI). W roku 2018 akcja ta odbywała się 6 lutego pod hasłem
„Dzień Bezpiecznego Internetu:
tworzymy kulturę szacunku
w sieci”.
Oddział Dziecięcy włączył
się do tej inicjatywy zapraszając
do współpracy uczniów i nauczycieli kl. 0-3 z Publicznego
Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Podczas zajęć wykorzystano książki poruszające omawiane zagadnienie,
m.: „Franklin i komputer”
S. Jennings, „Dzieci w sieci czyli dobre maniery w Internecie”
Z. Staniszewskiej. Uczniowie
obejrzeli również fragmenty filmików animowanych „Sieciaki”
oraz „Owce w sieci”. Przeprowadziłyśmy pogadankę nt. „Dlaczego warto czytać?” i wspólnie
z dziećmi wymienialiśmy prawa
i obowiązki dotyczące korzysta-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo/kultura

Tworzymy kulturę
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nia z Internetu. Poruszyłyśmy
także temat dziwnych smsów od
nieznajomych - co zrobić w takiej sytuacji i do kogo się zwrócić.
Na zakończenie, dzieci wspólnie z paniami bibliotekarkami,
przygotowały kilka rad dla
wszystkich internautów, które
zostały zamieszczone w naszym
filmiku. Rozdałyśmy również
ulotki oraz pakiet materiałów
edukacyjnych i promocyjnych,
które Biblioteka otrzymała od
organizatora tego wydarzenia.
Składamy serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspaniałą współpracę, a w szczególności:
- klasie 0, opiekun Wioleta
Siwiak,
- klasie I, opiekunowie
Aleksandra Jabłońska i Ada
Bącal,
- klasie 3, opiekunowie Lidia
Półtorak i Anna Imiołek.
Agnieszka Okarmus
Ewa Tadeuszak

est rodowitą zielonogórzanką, w latach 20012002 wielokrotnie stawała
na podium Mistrzostw Polski w pływaniu. Od niedawna
związana ze Świebodzicami
i teraz to nasze miasto będzie
korzystać na pływackich - i nie
tylko - talentach sympatycznej
Eweliny Karskiej.
G Skąd się wzięła pasja
do pływania i jak się ona
przekłada na pani życie?
Ewelina Karska: - Kiedy byłam dzieckiem mama wysyłała
mnie na różne dodatkowe zajęcia, był taniec, gra na instrumencie. W drugiej klasie szkoły podstawowej doszedł mi obowiązkowy basen, podczas zajęć zostałam zauważona i tak trafiłam
do jednego z najlepszych klubów w Polsce na tamten czas
- KS „Novita -10 Zielona Góra”.
A później liczyło się już tylko
pływanie.

Trenowałam prawie 10 lat,
odkąd pamiętam sport mi zawsze towarzyszył, z wiekiem pojawiła się jazda rowerem, a trzeba przyznać, że tereny tutaj mamy cudowne. Dołączyłam do
grupy biegowej „Pokonaj granice” , a pływanie cały czas pozostaje moją wielką pasją. Jestem
instruktorem pływania i pedagogiem w jednym, udzielam lekcji
na naszym basenie. Startowałam
w sekcji Masters „Rekin” Świebodzice w Pucharze Polski
w Tychach dwa lata temu, gdzie
zajmowałam miejsca na podium
i z dziewczynami w sztafecie
pobiłyśmy rekord Polski.
G Czy obecnie uprawia pani
czynnie nadal ten sport
- podobno w wersji także
ekstremalnej (morsy:)
- Tak, od grudnia jestem morsem, co wywołało wiele kontrowersji wśród moich znajomych
i rodziny (co ona jeszcze wy-

myśli). Poznałam wielu fantastycznych ludzi również ze
Świebodzic, którzy lubią pomoczyć się w zimnej wodzie.
W Poznaniu startowałam po raz
pierwszy w Mistrzostwach
Wielkopolski w pływaniu zimowym, zajęłam trzecie miejsce.
To naprawdę super doświadczenie i przygoda, z żalem muszę
przyznać, że tak późno zaczęłam, bo sezon się już kończy.
Muszę podziękować Ireneuszowi Kordylakowi - jest to najbardziej aktywna osoba z grupy
„Wałbrzyskie morsy i okolice,
który namówił mnie na te ekstremalne pływanie .
G Jakie ostatnio sukcesy
udało się Pani osiągnąć?
- 7-8 kwietnia byłam z Mastersami z „Rekina” na XV Mistrzostwach Dolnego Śląska
w Pływaniu Masters, które odbyły się w Bielawie. Łącznie
zdobyliśmy 20 medali, a ja indywidualnie 4 - w tym 3 złote
i jeden srebrny, startowaliśmy
również w dwóch sztafetach,
które zajęły drugie i trzecie

miejsce. W skład sztafet wchodzili: Dominika Stokłosa-Mosór, Janusz Kościelniak, Krzysztof Słomiński, Paweł Lasek
i ja. Był to bardzo intensywny
weekend, ale wróciłam bardzo
zadowolona.
G Czy Świebodzice mogłyby
jakoś skorzystać na Pani
wiedzy i talentach? jakieś
pomysły na szkółkę,
szkolenia, itd.?
- Bardzo chętnie dzielę się
swoimi umiejętnościami jak
i doświadczeniem ex sportowca,
po cichu liczę na współpracę.
Myślę, że nie ma nic fajniejszego, jak dzielić się pasją z innymi, pływanie to jedna z przyjemniejszych form aktywności.
Na naukę nigdy nie jest za późno, tyczy się to również osób
dorosłych, miałam możliwość
uczenia osób które wyjątkowo
potrzebowały wsparcia ze względów zdrowotnych. Może jakieś
wspólne pływanie z urzędnikami naszego miasta ze zbiórką
pieniędzy na rzecz potrzebujących w Świebodzicach?

i oczekują z nowymi wyzwaniami.

wości szkoleń, zapraszamy na
naszą stronę internetową:
www.fundacja-alae.com lub
do kontaktu: kontakt@fundacja-alae.com.

Top Mechanik po raz trzeci
F

undacja Alae Skrzydła Rozwoju ma na celu wspieranie i zachęcanie do rozwoju kariery zawodowej oraz upowszechniania w Polsce wiedzy
technicznej w branży obróbki
skrawaniem i mechaniki ogólnej. Została ona stworzona z myślą o pełnieniu roli silnego łącznika polskiej branży mechanicznej ze szkołami prowadzącymi
kształcenie w branży mechanicznej na wszystkich poziomach (szkoły zawodowe, technika, studia wyższe).
W kontekście tej współpracy
Fundacja Alae zorganizowała
III edycję międzyszkolnego
Konkursu Technicznego „Top
Mechanik”, który odbywał się
20 marca 2018 r. w Fundacji
Alae oraz ZSZ Nr 5 w Wałbrzychu, w ścisłej współpracy
ze szkołami technicznymi:
ZSZiO Kamienna Góra, ZS nr.1
Dzierżoniów, ZSiPKZ Bielawa,
ZS Świebodzice, ZSM Świdnica, ZSnr.5 Wałbrzych ZSZ
Ząbkowice.
W konkursie uczestniczyło
w sumie 32 uczniów od pierwszej klasy szkoły zawodowej
(operator obrabiarek skrawających) do ostatniej klasy technikum (technik mechanik). Uczniowie, wszyscy spragnieni wiedzy i wyzwań, dali z siebie
wszystko podczas ponad 4 godzinnych zawodów opartych nie
tylko na teorii, ale przede
wszystkim na praktyce na tokarkach i centrach obróbkowych.

W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu wziął udział Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz podkreślając, jak
ważne jest obecnie kształcenie
techniczne i zawodowe, umożliwiające tak naprawdę zdobycie
atrakcyjnego i dającego wiele
perspektyw zawodu.
W tym wydarzeniu, wyjątkowym w obszarze nauczania
obróbki skrawaniem na Dolnym
Śląsku, należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie partnerów przemysłowych, którzy
uczestniczyli w jury razem
z nauczycielami ze szkół uczestniczących w konkursie i przekazali swoje profesjonalne spojrzenie na pracę młodzieży.
Chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, bez których
ten konkurs nie mógłby się
odbyć i którzy wspierali nas
w całej organizacji: AutoCam,
Daicel, Dozamel, Optima tools,
Segepo-Refa, THTECH .
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody: puchary, płatne
staże, zestawy narzędzi, plecaki,
gadżety firmowe ufundowane
przez sponsorów.
Przemysł mechaniczny i obróbka skrawaniem, oferujące
miejsca pracy o dużej wartości
dodanej, może przyciągać młode talenty. Znajdą tutaj swoje
miejsce, aby rozwijać się i sprostać technologicznym potrzebom przyszłości. Nasi przemysłowi partnerzy są z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat zawodów i możli-

Wyniki konkursu
T 1 - I miejsce ZS nr.5 Wałbrzych Szymon Frączek , Marcin
Sikora
II miejsce ZSM Świdnica Dorian Buchasz, Krzysztof Cieślak
III miejsce ZS Dzierżoniów Szymon Białokryty, Robert Łysoń
T 2 - I miejsce ZSZ Ząbkowice Śl. Daniel Ropała, Damian
Studziński
II miejsce ZS Dzierżoniów Krzysztof Boczula, Grzegorz
Furmankiewicz
III miejsce ZSiPKZ Bielawa Cyprian Pawłowski, Jakub
Imaszewski
Z 1 I miejsce ZSZiO Kamienna Góra Karol Krysiak, Seweryn Lis
II miejsce ZS Świebodzice Aleksander Kowalczyk, Krzysztof
Drozd
II miejsce ZS nr. 5 Wałbrzych Szymon Balcerzak, Patryk Peklicz
Z 2 I miejsce ZS nr.5 Wałbrzych Maciej Zoń, Dominik Piksa
II miejsce ZSM Świdnica Damian Kociołek, Patryk Krajdacha
III miejsce ZSZiO Kamienna Góra Cyl Kacper, Potaczek Łukasz.

Muzyka w duchu
patriotycznym
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Stowarzyszenie „Senior=Aktywny Obywatel”
składa najserdeczniejsze podziękowania
dla Dyrekcji Gimnazjum Nr 2
i cudownych uczniów-wolontariuszy
którzy znajdują dla nas morze cierpliwości i życzliwości,
ucząc nas języków obcych oraz obsługi komputera.
Zajęcia to dla nas wspaniały czas nauki
i poznawania ciekawego świata!
Dziękujemy także gorąco Dyrekcji Szkoły Nr 3,
za umożliwienie korzystania
z warsztatów treningu pamięci.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni
za poświęcony czas i dzielenie się wiedzą.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Członkowie Stowarzyszenia „Senior=Aktywny
Obywatel”

FOT. MDK

Ponad 80 propozycji

W

niedzielę, 8 kwietnia, w Miejskim
Domu Kultury odbył się uroczysty
koncert, znanego i lubianego
przez świebodziczan, zespołu
Quintessenza pt. „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka
Polska”, nad którym patronat
objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Była
to swoista inauguracja całorocznych obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, które to wydarzenie
będziemy świętować i celebrować przez cały bieżący rok
w ramach miejskich obchodów.
Zebrana w sali reprezentacyjnej MDK, publiczność mogła
wysłuchać najpiękniejszych pol-

skich - i nie tylko - kompozycji,
których tematyka koncentrowała się właśnie wokół rocznicy. Koncert rozpoczął się przepięknym polonezem z „Pana
Tadeusza”, autorstwa Wojciecha
Kilara. Usłyszeliśmy także:
P. Schmidt - Weile - „Burgemeister Marsch” (z dedykacją dla
Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza,) P. Mascagni - Intermezzo z opery „Cavaleria Rusticana” - ten utwór dedykowany był pamięci ofiar budynku, który zawalił się rok temu w Świebodzicach, L. Seide
- „Magyaren Liebe”, J. Lindsay
- Theimer - „Vineta Glocken”,
H. Wieniawski - „Legenda”,
„Dudziarz”, E. Elgar - „Salut
d`amour”, J. Massenet - Medytacja z opery „Thais”, W. Kaza-

porym zainteresowaniem
cieszył się konkurs, ogłoS
szony przez Burmistrza Miasta

Bogdana Kożuchowicza na
hasło obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Napłynęło ponad 80 różnych haseł, zarówno do uczniów naszych szkół jak i dorosłych mieszkańców.

Znów zaryczą maszyny

necki - Walc Barbary z filmu
„Noce i dnie”.
W imieniu Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza oraz Miejskiego Do-

mu Kultury dziękujemy wszystkim, którzy niedzielne popołudnie postanowili spędzić na tej
niezwykłej lekcji polskiej historii i patriotyzmu.

Czekamy na wasze prace jeszcze tylko do 17 kwietnia
Konkurs plastyczny „Biało-czerwone - moje barwy narodowe”
Drogie dzieci, przypominamy o naszym
konkursie plastycznym, związanym z obchodami setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przez cały
2018 rok świętujemy to radosne wydarzenie, a w Świebodzicach przygotowaliśmy
cykl wydarzeń, które będą upamiętniać
i podkreślać rocznicę.
Jednym z elementów naszych lokalnych obchodów rocznicy jest właśnie konkurs plastyczny przygotowany przez
Gazetę Świebodzicką. Hasłem przewodnim są nasze barwy narodowe, czyli białoczerwone. Czekamy na Wasze interpretacje tego hasła, technika dowolna, a szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III.
Dla zwycięzców w obu kategoriach
będą atrakcyjne nagrody, a laureaci pierwszych miejsc dostaną specjalne upominki
ufundowane przez Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Łukasza Kwadransa.
Zatem, kochani, do dzieła!
KONKURS PLASTYCZNY
„BIAŁO-CZERWONE
- MOJE BARWY NARODOWE”
Regulamin
1. Organizator konkursu:

Wkrótce zbierze się komisja, by wybrać najciekawsze
propozycje i wyłonić hasło,
którym będziemy się posługiwać w czasie całego roku obchodów rocznicy.
Laureatów poznamy pod
koniec kwietnia - 24 kwietnia
uroczyste spotkanie burmistrza Bogdana Kożuchowicza
z laureatami.

„Gazeta Świebodzicka”
G

Czas. Trwania: 30 marca 2018 - 20
kwietnia 2018 r. Prace należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 17
kwietnia 2018 r., w sekretariacie Urzędu
Miejskiego, ul. Rynek 1, a także w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9 i 10 (poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7:3015:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:3015:00) lub nadsyłać pocztą na adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Białoczerwone - moje barwy narodowe”.
G Cele konkursu:

1. uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
2. rozbudzanie wiedzy na temat własnej
tożsamości i narodowości;
3. rozwijanie wrażliwości estetycznej;
4. stworzenie możliwości prezentacji
własnych dokonań twórczych.
2. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja
tytułowego hasła.
3. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach wiekowych: przedszkola oraz
szkoły podstawowe - kl. I-III.

o jedna z najbardziej widowiskowych imprez, przyT
ciągająca tłumy oglądających

i podziwiających lśniące i ryczące maszyny. Już po raz
ósmy zapraszamy na świebodzicki Zlot Motocykli w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i Dariusza Stańczyka z Hotelu
Księżyc.
Choppery, ścigacze, skutery,
czy swojskie komary - każdy
miłośnik jednośladów znajdzie

coś dla siebie. Będzie można te
cuda obejrzeć, dotknąć, sfotografować i poczuć klimat
prawdziwych easy riderów.
Tradycyjnie zaczniemy od
poświęcenia maszyn, potem
efektowna parada pojazdów
ulicami Śródmieścia, a następnie impreza plenerowa i moto
dyskoteka na terenie Hotelu
Księżyc.
Początek - godz. 15:00, Rynek, serdecznie zapraszamy!
I

4. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być zaopatrzona
w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.
5. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze,
collage i inne).
6. Format:
Dowolny - max. A2
7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
- interpretacja tematu przewodniego
- pomysłowość i oryginalność formy;
- estetyka wykonania.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na łamach Gazety
Świebodzickiej oraz profilu FB Miasta
Świebodzice. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.swiebodzice.pl oraz na
łamach Gazety Świebodzickiej.

Ważne, jakim się jest człowiekiem
udzie dzielą się na dobrych i złych.
Narodowość, rasa, religia nie mają znaL
czenia. Tylko to, jakim się jest człowiekiem”.
Te słowa Ireny Sendlerowej były przyczynkiem do dyskusji po filmie Johna Kenta
Harrisona, który na podstawie książki
„Matka dzieci Holocaustu” napisał scenariusz i wyreżyserował film „Dzieci Ireny

Sendlerowej”. Został on wyświetlony w naszej bibliotece w dniu 5.04.2018, w ramach
cyklu PROJEKCJE W KINIE WOLNOŚĆ,
związanego z miejskimi obchodami 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Film wzbudził spore emocje, a bohaterski
czyn Polki, która w czasie II Wojny Światowej wyprowadziła z warszawskiego getta

Z CYKL
UP
W KINI ROJEKCJE
E WOLN
OŚĆ
około 2500 dzieci, do dziś wzbudza podziw
i szacunek.
Irena Sendlerowa za swoją heroiczną
postawę została w 1965 uhonorowana
medalem Sprawiedliwej wśród Narodów
Świata.
Na kolejny film biblioteka zaprasza 10
maja.

Wielkie dziękowanie za wielkie serca świebodziczan
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Dziękujemy absolutnie wszystkim za zaangażowanie, moc pozytywnej energii, za każdy gest
pełen przyjaźni i sympatii skierowany w stronę organizatorów i za
każdą formę pomocy” - takie
słowa podziękowania płyną do
wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy wsparli tegoroczny finał

przyjaciołom podczas dorocznego koncertu podsumowujący
świebodzicki Finał WOŚP, na
którym wręczano zaproszonym
gościom piękne podziękowania
od samego Jurka Owsiaka.
Odbył się on 5 kwietnia w siedzibie Sztabu 26.Finału WOŚP,
czyli w Szkole Podstawowej nr 2.

Zebraliśmy w tym roku wspaniałą kwotę dla WOŚP, było więc za
co dziękować. Jak zawsze ciepłe słowa popłynęły do burmistrza
naszego miasta, Bogdana Kożuchowicza, który całym sercem
wspiera idee pomagania poprzez WOŚP

Na widowni prawie pełen komplet przyjaciół i sympatyków
Orkiestry

Ciepłe słowa i podziękowania od Zosi Marek, radnej naszego
miasta, szefowej sztabu i od wielu lat dobrego ducha
świebodzickich finałów

Młodzież - to oni są napędem i siłą sprawczą tej wspaniałej
machiny, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
A nasza świebodzicka młodzież jest po postu the best!

13

93 934,19 zł
.

Wśród licznie zaproszonych
gości był Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, który od wielu lat obejmuje świebodzickie
finały Honorowym Patronatem.
To na jego ręce Zofia Marek,
Szef Sztabu, złożyła podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Świebodzic, często anoni-

FOT. ELŻBIETA GODLEWSKA

Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. A było nas naprawdę
dużo, bo znów zebraliśmy masę
pieniędzy, podwyższając rekord
wcześniej (i tak jest już od lat!)
- w tym roku to kwota 93 934,19
zł.
W sposób szczególnie ciepły
Sztab WOŚP dziękował swoim
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tegorocznej
zbiórki:

Brawo Świebodzice! - podsumowanie 26.Finału WOŚP w Świebodzicach

ziękujemy wolontariuszom, mieszkańcom
Świebodzic, szkołom,
przedszkolom, instytucjom, sponsorom, osobom prywatnym, wszystkim, którzy tworzyli to nieprawdopodobne, piękne finałowe granie 14 stycznia
2018 roku.

Wynik

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Piękny pokaz akrobatyczny

mowych za fantastyczny wynik
zbiórki.
- W dniu finału tworzymy
wszyscy jeden, fantastyczny team,
by zbierać pieniądze na wsparcie
potrzebujących, chorych, bezbronnych, to najpiękniejsza rzecz,
jaka nas w tym dniu jednoczy

- komentuje burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Koncert składał się z 3 części:
w pierwszej części obejrzeliśmy
krótki film „Brawo Świebodzice”, przypominający niesamowity, kolorowy klimat Finału i niezwykłą przygodę z telewizją - bo
jak pamiętamy, nasz finał relacjo-

nowany był na antenie TVN
i TVN24 - byliśmy jednym
z zaledwie kilku miast w Polsce!
W drugiej części uczniowie SP
nr 2 przygotowali dla gości
widowiskowy pokaz akrobatyczny gimnastyczek, pod kierunkiem p. Aleksandry Kokoszki.

Zaśpiewały też przepięknie dwie
Julki oraz Asia Siwarska.
Po wręczeniu podziękowań,
któremu towarzyszyły wspomnienia, serdeczności, obowiązkowe przytulenia od Jurka, był czas
na rozmowy przy kawie i ciastku.
- Wszystkim przybyły gościom dziękujemy za obecność,

T

są zawsze mile widziane. Autorka wspomniała o trzech grupach ludzi, którzy nas otaczają:
pierwsza to rodzina, druga - stalkerzy, a trzecia - obce osoby,
które codziennie mijamy. O ile
trzecia grupa może nie mieć dla
nas żadnego znaczenia, o tyle
ważne są te dwie pierwsze. Możemy pochwalić się sami i to też
działa. Jednak większe znaczenie mają pochwały od innych
osób, zwłaszcza od najbliższych.
To oni najbardziej nas motywują
i wspierają. Stalkerzy - o ile nie
są zbyt natarczywi czy niebezpieczni, również mogą stanowić
motywację. Ale pamiętajmy, że
marzenia są nasze i dla nas, a nie
po to by udowadniać coś innym.

Podczas warsztatów młodzież
zdradziła nam kilka swoich marzeń, które zostały utrwalone
w „książkach marzeń”. Uczniowie, podzieleniu w dwu- i trzyosobowe grupy mieli za zadanie
stworzenie książek, zawierających ich marzenia. Każda z książek musiała się składać z trzech
elementów: okładki, rozdziału
I zawierającego notki biograficzne oraz rozdziału II - opisu swoich marzeń. Jak się okazało, pisanie o sobie nie jest wcale takie
łatwe. Ale młodzież świetnie sobie z tym poradziła. Po wykonaniu książek, każda grupa udawała się na indywidualne konsultacje z panią Moniką Sawicką. Nasz gość był pod wraże-

Moja książka marzeń

o temat warsztatów literacko-plastycznych, które poprowadziła znana pisarka
Monika Sawicka. W warsztatach wzięli udział uczniowie
z Publicznego Gimnazjum Nr 1
oraz Społecznego Gimnazjum
Akademickiego.
Każdy z nas ma marzenia.
Jedni większe, drudzy mniejsze.
Jedne związane są przyszłością,
inne z chwilą obecną. Ale same
marzenia nie wystarczą, bowiem
potrzebna jest zarówno determinacja, jak i motywacja. Snując
marzenia dobrze jest ustalić sobie ramy czasowe, w jakich pragniemy je zrealizować. To nas
zmobilizuje. Natomiast jeśli chodzi o motywację - cóż, pochwały

a do tych, którzy nie mogli do
nas dotrzeć, dotrzemy my. Przepraszamy też wszystkich, których
ze względu na brak danych i brak
czasu nie mogliśmy osobiście
zaprosić.
Cytując Jurka Owsiaka „kłaniamy się nisko za okazane
wsparcie. Znów przytuliliśmy

niem wykonanych prac i na zakończenie spotkania autorka
podziękowała młodzieży za to,
że zechcieli uchylić przed nią
swoje marzenia, bo czytając je
czuła się zaszczycona tym, że
została dopuszczona do „prywatnego świata”.
Wykonane przez młodzież
książki pozostaną w bibliotecznej kapsule czasu. Być może,
któryś z uczniów odwiedzi nas
za kilka lat i sprawdzi, które marzenia udało się zrealizować.
Trzymamy kciuki i życzymy jak
najwięcej marzeń.

Agnieszka Okarmus

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Leszka Boratyna
- 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. Marię Kozę
- Córka, Zięć, Wnuczki, Prawnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Jakubowskiego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuk i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marianny Balcer,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Mariana Dziewit
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Edwarda Karasińskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuk i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Stanisławę Kłapińską
- Mąż, 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. Ryszarda Zduna
- Córka, Wnuczka, Siostry i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Ewy Szali,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Siostry, Bracia, Koleżanka i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Barbary Kwineckiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Tadeusza Siwka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Zbigniewa Maciuszka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Matka, Siostra i Rodzina

wszystkich do serca, znów pokazaliśmy, że pomaganie cieszy
i niesie za sobą ogrom wrażeń...”.
Dziękujemy! Siema i do zobaczenia na 27. Finale WOŚP,
w Świebodzicach! - podsumowuje Zofia Marek, Szef Sztabu
i dobry duch tego wydarzenia.

Dziękujemy za użyczenie
zdjęć Pani Elżbiecie Godlewskiej.

II edycja Żywej Biblioteki
przed nami
14
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ywa Biblioteka to metoda edukacyjna i międzynarodowy ruch na
rzecz praw człowieka
i różnorodnego społeczeństwa,
który stosuje prostą metodę
spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom
i dyskryminacji. Żywa Biblioteka posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy
i zachowania ludzi w stosunku
do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone
wykluczeniem i marginalizacją
ze względu na pochodzenie,
kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię.
Idea Żywej Biblioteki opiera
się na przekonaniu, że prawa
człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim
ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak,
że niektórym odmawia się ich
praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Uważamy, że najskuteczniejszą formą poznania inności
jest bezpośrednie spotkanie z nią
i dlatego organizujemy otwartą

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

kultura

czeństwie, kto styka się z nimi
oraz kogo dotyczą.
Młodzież była bardzo zaangażowana w pracę na warszta-

dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup
doświadczających stereotypów,
uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do
rozmowy i zweryfikować swoje
poglądy.
Naszym celem jest zmiana
postawy ludzi wobec inności na
opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy
zachęcić do zapoznawania się
z prawami człowieka i wzrostu
świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować
krytyczne myślenie.
Wstępem do imprezy były
warsztaty, które odbyły się 22
marca, a w których uczestniczyła młodzież z pierwszej klasy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Prowadzącym warsztaty był Radek
Bednarski pracownik Regionalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, oraz
Stowarzyszenia Diversja - koordynatora sieci Żywa Biblioteka
Polska.
Celem warsztatów było
uświadomienie, jakie najczęściej uprzedzenia funkcjonują
w naszym otoczeniu i społe-

tach, które bardzo im się podobały.
Agnieszka Konieczna
Anna Sędziak

Lista dostępnych Żywych Książek
1. Gej
2. Hazardzista
3. Imigrantka
4. Patriotka
5. Policjant
6. Trzeźwa alkoholiczka
7. Ateista
8. Osoba chorująca

psychicznie
9. Cyganka
10. Osoba
niepełnosprawna
11. Vademecum Żywej
Biblioteki

„Narkomanka” - wyjście z piekła jest możliwe
drugi by zaprezentować się
w zupełnie innej roli.
28 marca 2018 r. uczniowie
klas siódmych szkół podstawowych oraz drugiej i trzeciej gimnazjum obejrzeli spektakl „Narkomanka” Barbary Rosiek. W roli głównej wystąpiła właśnie
Anna Samusionek, a akompa-

niował jej znany polski kompozytor i muzyk, Janusz Yanina
Iwański.
Monodram o niezaspokojonej
potrzebie akceptacji i bezwarunkowej miłości, którą rodzice powinni darzyć dzieci, bardzo poruszył młodą publiczność.
Bo „Narkomanka” to niezwykle poruszająca historia młodej dziewczyny, pilnej uczennicy i dobrej córki, która pod
wpływem nowych znajomych
sięga po narkotyki. Cały jej
świat się wali. Narkotyki doprowadzają ją na samo dno. Zobojętniała na uczucia, otoczenie,

FOT. MDK

J

uż po raz drugi świebodzicka publiczność mogła zobaczyć na żywo Annę Samusionek, utalentowaną polską
aktorkę. Panią Anię gościliśmy
kilka miesięcy temu podczas
świebodzickiej edycji Festiwalu
Aktorstwa Polskiego, a już przyjechała do Świebodzic po raz

nie ma przyjaciół. Została jej
tylko samotność, cierpienie
i śmierć, która przez te wszystkie lata przechodziła obok dziewczyny. Po zapaści bohaterka postanawia jednak żyć. Walczy
o siebie, kończy szkołę, później
studia. Pokazuje, że jeżeli człowiek znajdzie w sobie siłę to
wyjście z nałogu jest możliwe.
Sztuka obok detalicznej skrupulatności procesu pogrążania się
w nałogu ukazuje heroiczną niemal determinację bohaterki,
która robi wszystko, aby nie dać
się pochłonąć śmierci. Pouczający spektakl, będący swoistą

przestrogą przed piekłem uzależnienia od narkotyków.
Świebodzicka młodzież mogła obejrzeć spektakl w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy Burmistrzowi
Miasta Bogdanowi Kożuchowiczowi oraz Dyrektor Ośrodka

Pomocy Społecznej Pani Izabeli Siekierzyńskiej za propagowanie właśnie takich, nieoczywistych działań profilaktycznych, które jednak doskonale trafiają do adresatów, o czym
świadczyły reakcje młodych
ludzi i ich autentyczne zainteresowanie spektaklem.
I

Partia rządzi, partia słucha
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

D

zisiejszy przegląd wycinków prasowych z lat 70-tych ub. Wieku zaczynamy - rzecz by można - „z grubej rury”.
Oto w Gazecie Robotniczej z końcówki 1970 roku czytamy obszerny materiał o naszym „Klimatorze”, który okazuje się mieć wówczas strategiczne znaczenie państwowe! Właśnie
w naszym zakładzie powstają urządzenia klimatyzacyjne do wszystkich budowanych w kraju
statków! „Klimator” to niemal sprawa narodowej
gospodarki, nic więc dziwnego, że na wybory
Podstawowej Organizacji Partyjnej (tak, droga
młodzieży, w tamtych zamierzchłych czasach
partia była wszędzie...) do zakładu fatyguje się
sam I Sekretarz KP PZPR w Świdnicy, by podkreślić rangę zakładu i podnieść morale załogi.
W obszernej relacji czytamy o licznych wystąpieniach, referatach, celach i podnoszeniu wydajności...
Natrafiamy też na wzmiankę o naszym wyjątkowym zabytku - milionowym egzemplarzu
zegara szafkowego, wyprodukowanego w fabryce Gustava Beckera - dziś zdobi salę konferencyjną Termetu. W 1970 roku były to zakłady
Metalowe „Prema”. Wówczas o słynnym, niemieckim zegarmistrzu nie można było nawet
wspomnieć.

No i mamy też coś o zwykłych ludziach,
o mieszkańcach naszego miasta. Czytamy
więc z przyjemnością o jubileuszach małżeństwa czy o przodownikach pracy - bo tak
się wówczas ich nazywało.
I jeszcze ciekawostka - w Świebodzicach powstał najdłuższy blok w powiecie
świdnickim! To budynek osiedlowy na
ówczesnym Osiedlu Przodowników Pracy
(dziś Sudeckie), który pomieści - jak donosi z dumą prasa - aż 200 rodzin.
Zapraszamy do lektury kolejnej porcji
newsów prasowych z ubiegłego wieku,
poświęconych oczywiście Świebodzicom. Przypominamy, że wycinki pochodzą 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.
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historia Świebodzic w wycinkach/sport

8 kwietnia Młodziczki MKS Victoria
Świebodzice zagrały ostatni mecz
w tym sezonie z KPR MOS II Jelenia
Góra zakończony zwycięstwem
z wynikiem 27:14 (13:9)

Ostatecznie nasze dziewczęta zajęły
3 miejsce w tabeli Dolnośląskiej
Ligi Młodziczek.

Gratulujemy.
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Tu nikt ich nie ocenia
ani nie krytykuje
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X Turniej Ośrodków Kuratorskich - dlaczego młodzież lubi wracać do Świebodzic?

W

spaniała, sportowa
atmosfera, sportowa rywalizacja,
emocje i hektolitry
potu na parkiecie - tak było podczas jubileuszowego, X Turnieju Ośrodków Kuratorskich,
zorganizowanym w Świebodzicach tradycyjnie pod patronatem
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza oraz Rzecznika
Praw Dziecka Marka Michalaka. Zawody odbyły się 7 kwiet-

nia w hali sportowo-widowiskowej OSiR Świebodzice sp. z o.o.
Turniej odbył się także dzięki
wsparciu: Konrada Wytrykowskiego Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Artura
Monety Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Dariusza Pająka Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy.
W turnieju uczestniczyła ponad setka młodych zawodników
z ośrodków kuratorskich apela-

cji wrocławskiej, którzy grając
w piłkę nożną uczyli się tak
naprawdę zasad fair play, uczciwej rywalizacji i pozytywnych
emocji.
Turniej organizowany jest
przez Stowarzyszenia Bona Fide, przy wsparciu finansowym
z budżetu Gminy Świebodzice.
Miasto do lat wspiera działania
sportowe, propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci
i młodzieży.
- Cieszę się, że Świebodzice
są miastem, które wspiera różne
aktywności sportowe, przyjeżdżają do nas młodzi ludzie
z całego województwa dolnośląskiego, by nie tylko przeżywać sportowe emocje, ale
także dobrze się bawić - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W uroczystościach otwarcia
i dekoracji zawodników wzięli
udział przedstawiciele naszego
samorządu, którzy zawsze z entuzjazmem angażują się w takie
przedsięwzięcia:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian
Wołoszyn, radni Jarosław Dąbrowski i Sławomir Łukawski.
- Zawodnicy stworzyli wspaniałą atmosferę, dzięki czemu
wydarzenie miało charakter
wyjątkowy, niepowtarzalny
- podsumowuje Maciej Więcek, organizator turnieju, Stowarzyszenie Bona Fide. - Dzieci, które rywalizują o każdą
piłkę, po meczu przebijają
piątki, cieszą się wspólnie, gratulują sobie - o to nam właśnie
chodzi. Oczywiście nagrody też
są ważne, ale najważniejszy jest
element wychowawczy, edukacyjny, który takie spotkania
wnoszą. Uczestnicy zajęć w ośrodkach są stygmatyzowani
jako Ci źli, pomijani w szkolnych turniejach, bo przecież
mogą coś nawywijać, a u nas
jakoś nic nie wywijają, a dlaczego? Bo my obdarzamy ich zaufaniem i szacunkiem, nie oce-

niamy a podpowiadamy rozwiązania, nie krytykujemy
a wspieramy. Dzieci cały rok
czekają na kolejną edycję, przyjezdni mówią, że u nas panuje
niesamowita atmosfera. Te słowa oraz radość dzieci są dla
mnie najlepszą nagrodą - podkreśla Maciek Więcek.

Rzeczywiście, to najlepsza
ocena tego wydarzenia, które
odbywa się już dziesiąty rok,
a warto wspomnieć, że pomysłodawcą był ówczesny kurator,
a dziś Przewodniczący RM,
Łukasz Kwadrans. To był naprawdę dobry pomysł!
I

Emocje, rywalizacja - a w nagrodę medale, puchary i upominki

FOT. U ŻYCZONE I ABP

Wspaniałe show dał Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju

Wyniki i statystyki turnieju
W Turnieju udział wzięło 11 drużyn,
110 uczestników, drużyny podzielone były
na dwie grupy
GRUPA A:
1. OK nr 1 Wałbrzych
2. OK Kędzierzyn-Koźle
3. OK nr 4 Świebodzice
4. OK Namysłów
5. OK Ząbkowice Śląskie
6. OK Jelenia Góra
GRUPA B:
1.OK nr 3 Wałbrzych
2. OK nr 5 Wałbrzych
3. Świetlica Środowiskowa Tęczowa Gromada
ze Świebodzic
4. OK Kluczbork
5. OK nr 2 Boguszów-Gorce

I miejsce - OK Kluczbork
II miejsce - OK nr 1 Wałbrzych
III miejsce - OK Kędzierzyn - Koźle
IV miejsce - Świetlica Środowiskowa
Dzięki zaangażowaniu Kuratora Okręgowego
Ewy Zarazik i Z-cy Kuratora Okręgowego Anny
Wielgus, Dyrektor Sądu Apelacyjnego
ufundował nagrody finansowe:
I miejsce - 4000,00 zł
II miejsce - 3000,00 zł
III miejsce - 2000,00 zł
Ponadto przyznano nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec - Adam Garbicz z OK
Kluczbork z 22 trafieniami
Najlepszy bramkach- Klaudiusz Sadowski
ze Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada
ze Świebodzic
Najlepsza zawodniczka - Aleksandra Mach
z OK Jelenia Góra

Patroni i sponsorzy
Po raz pierwszy wybrano Najsympatyczniejszą
Drużynę Turnieju, Statuetkę ufundował Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz a nagrody
Jolanta Godlewska Dyrektor Sądu Rejonowego
ze Świdnicy oraz firma JAKO Polska
Oprócz zmagań sportowych, imprezę swoją
obecnością zaszczycił Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”. Dzięki zaangażowaniu Katarzyna Złoch
do Świebodzic przyjechało aż 40 uczestników
Zespołu, w kilku grupach wiekowych. Występ był
próbą generalną przed wyjazdem zespołu na koncert
na Ukrainę. Dziękujemy za wspaniałe wrażenia
estetyczne.
A miłośnicy piękna wyrzeźbionych mięśni mogli
spotkać się i sfotografować z naszym sympatycznym
kulturystą i instruktorem siłowni, Mateuszem
Brzuchaczem.
Pierwszy raz w historii turnieju Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka objął imprezę honorowym
patronatem i ufundował dla każdego dziecka paczkę.
To bardzo miły gest.
Fundatorami nagród byli także:
Bogdan Kożuchowicz Burmistrz Miasta Świebodzice
Konrad Wytrykowski Prezes Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu

Artur Moneta Dyrektor Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu
Dariusz Pająk Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
Ewa Zarazik Kurator Okręgowy w Świdnicy
Anna Wielgus Z-ca Kuratora Okręgowego
w Świdnicy
Jolanta Godlewska Dyrektor Sądu Rejonowego
w Świdnicy
Krystian Wołoszyn Z-ca Burmistrza Miasta
Świebodzice
Ilona Szczygielska kierownik Wydziału Promocji
i Współpracy Zagranicznej UM
Tomasz Mojsa i Dominika Mojsa
JAKO Polska
ZPC Śnieżka S.A. Świebodzice
Intermarche Świebodzice
JAPAN SERWIS
Monika Cieciura
Sylwia Majka
Zakład Ogólnobudowlany „REMECO” spółka jawna
Roman Waszczuk&Tomasz Waszczuk
Joanna Pijanowska FIT STEP
MP PHARM Spółka Jawna Paulina Kulo-Dorobek
i s-ka
Firma Szkoleniowa MAGNUM 44 - Roman Musiał

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

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
Wałbrzyskal.mieszkalny
Bolesława Prusa
Krótka

Nieruchomość
1 (18)
l. mieszkalny 4 (26)
l. mieszkalny 1 (4)

Nr działki
503/1
345/23
298/13

Obręb
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.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 13.04.2018 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

Lokal mieszkalny nr 2
przy Placu Jana Pawła II 11
w Świebodzicach

402/5

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny nr 2
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach

413/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.09.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym
zameldowaniem na terenie Gminy Świebodzice i prowadzących działalność handlową
na terenie Gminy Świebodzice - branża przemysłowa, na oddanie w najem na czas
nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność
Gminy Świebodzice:
Adres lokalu
Pow. użytkowa
Stawka wywoławcza
Wysokość wadium
________________________________________________________________________________________
Świebodzice
ul. Strzegomska 36 95,84 m² w tym:
8.600,00 zł
75,41 m2 - sale sprzedaży 12,70 zł + 23%VAT
20,43 m2 - piwnice w lokalu 2,00zł + 23%VAT
(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową: branża przemysłowa)
________________________________________________________________________________________
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 25.04.2018 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Powyższy lokal można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy
ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 8.600,00 zł (słownie: osiem
tysięcy sześćset złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem
przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00 - na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
8. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
9. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
10. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
11. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
13. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-41.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

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.
1. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Po remoncie. Ogrzewanie co gazowe i co
węglowe. Możliwość zakupu garażu za 10 tys.
72 m2 cena 154.800,00.
2. Świebodzice. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Okna nowe PCV. 67 m2
cena 179 tys.
3. Do sprzedania komfortowe 3 pokojowe mieszkanie
na wysoki parterze. Nowa część osiedla Piastowskiego.
68 m2 - Cena wraz ze stałą zabudową i AGD to 290 tys.
4. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na III piętrze
na Osiedlu Piastowskim. Ulica Bolesława Chrobrego.
Stan dobry. Balkon. Domofon. 46 m2 cena 139 tys.
5. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w okolicach Rynku. Ogrzewanie c.o gazowe i piecowe.
Okna nowe PCV. Łazienka po remoncie. 61,5 m2
cena 145 tys.
6. Przestronne, komfortowe mieszkanie (okolice ulicy
Patronackiej). 4 pokojowe, kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD. Balkon. Pomieszczenie gospodarcze.
Ogrzewanie gazowe. Niski czynsz. 85 m2 cena 280 tys.
7. Dom w Kłaczynie. 1/2 domu - parter z osobnym
wejściem. Stan bardzo dobry. Pozostało pomalowanie
pomieszczeń. Duża działka 1100 m2. Posesja
ogrodzona. Dom - 89 m2 cena 190 tys.
8. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe mieszkanie na IV
piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon. 60,3m2
cena 145 tys.
9. Centrum Świebodzic - okolice Parku Miejskiego.
Mieszkanie z dwoma wejściami. Oszklona weranda.
5 pokoi, ogrzewanie gazowe i co węglowe. Mieszkanie
z potencjałem. Duże, jasne, przestronne. Duże podwórko
z miejscami parkingowymi i garażem. 113 m2
cena 280 tys.
10. DOBRA CENA ! Centrum. Przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy na ulicy Kolejowej.

Instalacja elektryczna nowa, okna PCV, ogrzewanie co
gazowe. 80 m2 cena 149 tys.
11. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Kamienica po renowacji,
domofon. II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
12. 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.
Możliwość wynajmu tego mieszkania za cenę 1400 zł.
13. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu. Garaż,
podjazd. 45 m2 cena 119 tys.
14. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum Świebodzic
(okolice Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
15. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy. Balkon.
Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie. 132m2
cena 255 tys.
16. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic. NOWA
CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu. 105 m2
cena 89 tys. + strych 9 tys.
17. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia jasna w
zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
18. NOWA CENA Świebodzice. Centrum. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie gazowe
i węglowe. 51 m2 cena 92 tys.
19. Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe położenie.
690m2 cena 34 tys.
20. Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys.
21 a. Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

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
Kolejowa

Nieruchomość
l. mieszkalny 10(21)

Nr działki
24/13

Obręb
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.

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
Henryka Sienkiewicza

Nieruchomość
l.mieszkalny 1 ( 1B)

Nr działki
1107/7

Obręb
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.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą

G Sprzedam dom

starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552

w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe,
taras 12 m2, ogródek,

_______________________________________________________________________
działka 233 m2; wszystkie
instalacje po remoncie,
udokumentowane projektami
i pozwoleniami na budowę.
Tel. 693 451 569

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

