Festyny
2
na rzecz naszych
mieszkańców - my
pomagaliśmy i nam
pomagano!

znowu zdrowy
Daniel dzięki nam może być

racamy do tragicznej historii, jaka wydarzyła się
w grudniu ub. roku. W drugi
dzień świąt doszło do bójki,
w wyniku której młody chłopak, 23-letni
Daniel, zapadł w śpiączkę. Młody człowiek od kilku miesięcy jest intensywnie
rehabilitowany i są już pierwsze efekty
- można się z nim porozumieć! Na razie
za pomocą tabletu, ale Daniel jest już
kontaktowy, więc to dobrze rokuje na
przyszłość. Rodzina musi go nadal bardzo
intensywnie rehabilitować a także zapewnić mu np. specjalistyczne pożywienie,
środki higieny. Daniel wymaga opieki jak
kilkumiesięczne dziecko.

W naszym mieście są na szczęście
ludzie, którzy nie przechodzą obojętnie
wobec tragedii innych. Rozpoczęła się
zbiórka pomocowa dla Daniela, a podczas Pikniku Lotniczego w sierpniu będziemy zbierać pieniądze na jego dalszą
rehabilitację.

Świebodzice
- pokażcie,
że MAMY MOC!

Zamkowa jak z bajki
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iasto zakończyło już I etap prac przy budowie dróg i chodników na ul. Zamkowej. - To dopiero tak naprawdę początek, bo będziemy systematycznie robić
M
kolejne łączniki do budynków. Ale już dziś to miejsce wygląda pięknie. Nowe

nawierzchnie, nowe elewacje. Tu jest jak z bajki - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Miasto zrealizowało właśnie zadanie warte blisko 250.000 zł.
I to wcale nie koniec.
Więcej str. 3

Nieznany żołnierz - już znany
rzez lata mieszkańcy odwiedzali
ten grób i palili na nim znicze,
P
choć nikt nie miał pewności, czy jest

tam ktoś pochowany. Grób Nieznanego Żołnierza na Pełcznicy wrósł
w krajobraz ogródków przy ulicy
Zamkowej, zżyli się z nim też mieszkańcy. Dlatego nieoczekiwana ekshumacja, która została przeprowadzona 22 maja, niektórych wzburzyła i zdenerwowała. Ale przynajmniej wiemy już na pewno, że
w grobie spoczywa Josef Grimm,
żołnierz z Wiednia, który znalazł się

w Świebodzicach w czasie II wojny
światowej.
Ekshumację
przeprowadziła
Fundacja POMOST na mocy decyzji
IPN. Żołnierz trafi na cmentarz wojenny w Nadolicach Wielkich pod
Wrocławiem.
Ale jest historia wciąż pozostaje
zagadką. Jak zginął? Czy z rąk innych? Co robił w Świebodzicach? To
prawdziwa gratka dla miłośników
lokalnej historii.
Str. 7
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Nowa jadłodajnia
miejska. - Ładna
i smaczne jedzenie
- oceniają
korzystający
z posiłków,
finansowanych
przez samorząd.

Grupka nieletnich
5
dewastowała
i okradała budowę
domów na Osiedlu
Piastowskim, Straty
to 30.000 zł. Rodzice
będą płacić?
Wiemy już, jak
8
przebudować
miejską komunikację.
Są wyniki ankiety
i projekt nowego
systemu.

Przed nami
weekendy pełne
wrażeń
G 2 czerwca - Dzień

Dziecka, Park Miejski
G 8-10 czerwca
- Targira-art. hala OSiR
G 16-17 czerwca
- Dni Świebodzic,
stadion przy Rekreacyjnej
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Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00

Weekend 19 i 20 maja obfitował w charytatywne
imprezy i festyny na rzecz świebodziczan!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

P

omaganie chorym i potrzebującym,
wymagającym leczenia, opieki, to
piękny gest, który możemy podarować każdemu potrzebującemu. 19 maja

w naszym mieście pomagaliśmy choremu Kasjanowi z Wałbrzycha, a we Wrocławiu tysiące ludzi pobiegło, by wspomóc świebodziczanina Michałka Lecho-

6,5 tys. ludzi
pobiegło dla Michała

G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00

Z pewnością największa impreza odbyła się we Wrocławiu.
Była to kolejna edycja Biegu
Firmowego, organizowanego
przez Fundację Everest, która
poprzez tę wyjątkową imprezę
sportową zbiera pieniądze na
leczenie i rehabilitację swoich
podopiecznych.
W biegu 19 maja wystartowało ponad 6500 osób to było
ogromne, sportowe wydarzenie, świetnie przygotowane i obfitujące w mnóstwo atrakcji.
Agnieszka Lechowicz, mama Michałka, którzy zresztą
byli podczas biegu na stadionie
olimpijskim i pozdrawiali biegaczy ze sceny, jest naprawdę
szczęśliwa, że udało im się zakwalifikować do fundacji.
- Napisałam do nich, bo piszę do wszystkich, ale nie liczyłam, że przejdziemy - przyznaje. - Zresztą weryfikacja była
bardzo surowa, łącznie z odwiedzinami w domu. Gdy okazało się, że przeszliśmy - szok,
radość i niedowierzanie. Byliśmy na imprezie, to było coś
niesamowitego, tyle wspaniałych osób biegło, żeby pomóc
Michałowi i Zuzi z Marciszowa, jeszcze jednej podopiecznej fundacji, dla której będzie
przeznaczony dochód z wyda-

G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90

rzenia. Na razie spokojnie czekamy na kontakt z fundacji, ale
już wiemy, ż pieniądze dla nas
będą i to jest ogromnie ważne,
bo Michał wymaga nieustannej
rehabilitacji i leczenia.
Obecnie poddawany jest terapii komórkami macierzystymi, które finansuje chłopcu
Fundacja Kawałek Nieba, a pieniądze zostały przekazane Michałowi przez rodzinę ze Świebodzic - Państwa Dobrzańskich, którzy w ub. roku zbierali je na leczenie swojej córeczki Mai. Okazało się jednak na
szczęście, że guz Majeczki nie
jest groźny, nie rośnie, więc zebrane pieniądze rodzina postanowiła przekazać dla bardziej
potrzebującego dziecka. I trafiły one do Michała - piękny
gest, prawda?
Michałek jest już po drugim
podaniu komórek. Dawek będzie w sumie sześć.
- Już teraz widzę lekką poprawę, Michaś ma więcej energii, poprawił się wzrok, dziecko
się uśmiecha. Na pełny efekt
trzeba będzie poczekać jeszcze
kilka miesięcy - mówi mama
chłopca.
Życzymy, żeby te efekty były jak najlepsze!

G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)

wicza. W niedzielę 20 maja w Świdnicy
podczas festynu nad Zalewem Witoszówka zbierano pieniądze dla chorej
Zuzi Strzelczyk ze Świebodzic.

Bo pomaganie
nie zna granic!

Piknik dla Zuzi

20 maja w Świdnicy podczas pikniku
rodzinno-sportowego nad zalewem Witoszówka odbyła się zbiórka publiczna na
leczenie Zuzi Strzelczyk, małej świebodziczanki.
Była oczywiście zbiórka do puszek,
sprzedaż upieczonych ciast, kiermasz i wiele innych możliwości wsparcia Zuzi.

Jak poinformowała na profilu pomagamy Zuzi Strzelczyk jej mama, pani Magda, udało się zebrać prawie 4,5 tys. zł. Pieniądze trafiły na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”. Dzięki nim dziewczynka będzie miała możliwość korzystania z rehabilitacji i specjalistycznego leczenia, którego potrzebuje na bieżąco.
Zdjęcia dzięki uprzejmości DOBA.pl

Graliśmy dla Kasjana
A u nas, w Świebodzicach, 19 maja graliśmy dla Kasjana - pod takim hasłem odbył się festyn charytatywny, objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Na szkolnym boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2 do późnego popołudnia odbywały się koncerty, przejażdżki motocykla-
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mi, można było zakupić pyszne, domowe
wypieki, itp.
Festyn miał na celu zbiórkę pieniędzy na
zakup specjalistycznego łóżka dla chorującego na dziecięce porażenie mózgowe
Kasjana z Wałbrzycha. Udało się zebrać ok.
5.000 zł.

G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
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G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69

G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
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G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
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Zamkowa pięknieje
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, realizowana przez spółkę Prefekt - ogromne zadanie za prawie 1,7 mln zł.
To miejsce nabiera prawdziwego blasku, co bardzo mnie cieszy, bo mieszkańcy Pełcznicy
długo czekali na te prace - dodaje burmistrz.
Inwestycja gminy objęła prawie 900 m2 powierzchni dróg
i chodników. Mieszkańcy mają
w tej chwili pod domami wygodny chodnik oraz drogę dojazdową z kostki betonowej.
Koszt tych prac to ponad
200.000 zł, a trzeba też przypomnieć, że w rejonie Zamkowej
prowadzone są różnego rodzaju
prace od ubiegłego roku. Pod
koniec 2017 samorząd wykonał
m. in. dojazd i chodnik przy
numerach 2-3, a także dodatkowy przejazd do budynków 29-

Tu jest wyjątkowo
I SŁAWOMIR ŁUKAWSKI
I Radny Rady Miejskiej z tego okręgu

- Jestem mieszkańcem Pełcznicy od urodzenia, tu po wojnie
osiedlili się moi dziadkowie, więc całym sercem jest związany
z Pełcznicą. I bardzo mnie cieszą te prace. Tu na Zamkowej
osiedla się tu coraz więcej młodych osób, to naprawdę urokliwy
zakątek miasta, dlatego inwestycje w poprawę infrastruktury są
jak najbardziej zasadne. I będziemy je kontynuować

- I to nie koniec prac, docelowo cała ulica Zamkowa będzie
wyremontowana w ten sposób - zapowiada burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, który w środę 23 maja wraz z radnym Sławomirem
Łukawskim i prezesem ZGK Kacprem Nogajczykiem obserwowali
odbiór prac
31 wraz ze schodami dla pieszych. Wartość tych prac to ponad 100.000 zł. Budowa nowego placu zabaw na Zamkowej
i siłowni to kolejne 100.000 zł.
Na Pełcznicy prac wciąż przybywa, miasto utwardza także
drogę wewnętrzną przy garażach od numeru 6 - to realizacja
postulatów mieszkańców, będą
systematycznie remontowane
kolejne odcinki ulicy.
- Docelowo cała ulic Zamkowa będzie wykonana w nowej
kostce - zapowiada burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Jasna i miła dla oka
N

owa jadłodajnia miejska
działa od środy 23 maja.
Posiłki finansowane prze
miasto wydawane są w odremontowanych pomieszczeniach
na I piętrze pawilonu handlowego na Osiedlu Sudeckim.
Remont pomieszczeń kosztował ponad 400.000 zł. Kwota
obejmuje roboty budowlane
oraz wyposażenie kuchni w niezbędny sprzęt.
- Nowe pomieszczenie
jadłodajni było koniecznością ze
względu na zły stan techniczny
budynku OPS przy ul. Piłsudskiego - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Ale nie ma
tego złego, co by na dobre nie
wyszło, nowe miejsce zostało
bardzo dobrze przygotowane,
jest ładne, jasne pomieszczenie
i mam nadzieję, że będzie się tu
miło spożywało posiłki.
Jadłodajnia wydaje ponad
setkę dwudaniowych obiadów
dziennie. Posiłki przygotowuje
firma Catering Akademia Sma-

ku ze Świdnicy, która wygrała
przetarg na te usługi.
Jadłodajnia świadczy usługi
w postaci posiłku obiadowego
wyłącznie osobom dorosłym.
Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
12:00-15:00.
Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z pracownikami socjalnymi OPS ul.
Świdnicka 7.

Program rządowy
Dożywianie dzieci oraz osób
dorosłych odbywa się
na podstawie rządowego
programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Koszt realizacji Programu
w 2017 r. wyniósł 482 660 zł,
w tym dotacja z budżetu
państwa 287 435 zł, udział
środków gminnych
to 195 225 zł.
W 2018 roku zaplanowano
koszt: 437 780 zł, z czego:
wysokość dotacji 264 900 zł
udział środków gminnych
- 208 880 zł.
Z pomocy w formie posiłku
obiadowego korzystało
w 2017 roku 271 dzieci
z terenu gminy
(w stołówkach szkolnych
i przedszkolach) oraz 153
osoby dorosłe (w jadłodajni
miejskiej). Koszt posiłków
świadczonych osobom
dorosłym wyniósł w 2017 r.
163 526 zł, z czego 66 131 zł
to środki gminy, a kwota 97
395 zł to dotacja na ten cel
z budżetu państwa.
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Ulica Zamkowa odzyskuje należny blask, a prace prowadzone są
od chodników aż po dachy

O utwardzenie nawierzchni
przed tymi garażami
mieszkańcy prosili
burmistrza bezpośrednio
m. in. na jego profilu na FB.
I proszę - sprawa załatwiona,
burmistrz polecił ZGK zajęcie
się tematem i nawierzchnia
jest równa i będzie
wysypana tłuczniem
Kolejna inwestycja miejska
rozpocznie się w czerwcu - to II
etap remontu ulicy Świerkowej.
Jest już wyłoniony wykonawca
tego zadania, umowa zostanie

podpisana na początku czerwca.
Wartość prac to 319.000 zł,

Niezwykłe odwiedziny

finansowane będą z budżetu
gminy.

Jak poinformowała
na swoim profilu Fundacja
Księżnej Daisy von Pless,
Ich Wysokości Książę
Bolko i księżna Lilli
von Pless odwiedzili
we wtorek 22 maja kryptę
Hochbergów, mieszczącą
się w kościele Św. Mikołaja
w Świebodzicach,
nekropolii rodu od XVI
do XIX wieku.

Potomkowie znamienitego
grobu mieli okazję
odmówienia krótkiej
modlitwy za
spoczywających tam
zmarłych i zobaczenia
pierwszego z odnowionych
sarkofagów rodziny.
Właśnie rozpoczyna się
renowacja kolejnej,
zabytkowej trumny,
w której spoczywają
doczesne szczątki Hansa
Heinricha I von Hochberg.

...Z OSTATNIEJ CHWILI
Świebodziczanin, Poseł na Sejm RP, niegdyś zastępca burmistrza miasta - Ireneusz Zyska
- jest oficjalnym kandydatem PiS na prezydenta Wałbrzycha. Będzie miał do stoczenia
z pewnością niełatwy bój z obecnie urzędującym, i cieszącym się wysokim poparciem
społecznym, prezydentem Romanem Szełemejem.
Jak podał portal walbrzych24.com, w Wałbrzychu w wyścigu do fotela prezydenta miasta
wystartuje Ireneusz Zyska z koła poselskiego Wolni i Solidarni.
W latach 2006 - 2011 był zastępcą burmistrza Świebodzic, w 2014 bezskutecznie startował
w wyborach na burmistrza Świebodzic.
W 2015 roku kandydował do Sejmu z okręgu wałbrzyskiego z pierwszego miejsca
na liście komitetu Kukiz’15, otrzymując 7725 głosów.
W maju 2016 opuścił klub poselski Kukiz’15, jest posłem koła poselskiego Wolni
i Solidarni.
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ardzo się zmienia ta
nasza ulica, pięknieje.
Tyle prac na raz idzie,
nawet utrudnienia tak
nie przeszkadzają - mówią zadowolone panie napotkane na ul.
Zamkowej. Spokojna i urokliwa
uliczka na Pełcznicy właśnie
przeżywa boom inwestycyjny.
Miasto zakończyło już remont
dróg i chodników od numeru
6 do 20, ale prace będą kontynuowane.
To kolejny etap modernizacji
infrastruktury drogowej w tej
części miasta.
- Ulica Zamkowa jest przepięknie położona, a w tej chwili
tak naprawdę zyskuje drugie
życie - podkreśla Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Gmina prowadzi tu swoje
prace, podzielone na kilka etapów, jednocześnie trwa termo-

inwestycje

Daniel może być
znowu zdrowy
piątek, 25 V 2018

Pobity w święta Daniel nawiązuje już kontakt
z bliskimi. Ale przed nim długa i mozolna
rehabilitacja. Rodzina prosi o wsparcie
na leczenie 23-latka. Świebodziczanie,
pokażmy, że mamy wielkie serca!

W

racamy do tragicznej historii, jaka wydarzyła się w grudniu ub. roku. W drugi dzień świąt doszło do bójki,
w wyniku której młody chłopak,
23-letni Daniel, zapadł w śpiączkę. Młody człowiek od kilku
miesięcy jest intensywnie rehabilitowany i są już pierwsze
efekty - można się z nim porozumieć! Na razie za pomocą tabletu, ale Daniel jest już kontaktowy, więc to dobrze rokuje na
przyszłość. Rodzina musi go
nadal bardo intensywnie rehabilitować a także zapewnić mu np.
specjalistyczne pożywienie, środki higieny. Daniel wymaga opieki jak kilkumiesięczne dziecko.
W naszym mieście są na szczęście ludzie, którzy nie przecho-

dzą obojętnie wobec tragedii innych. Rozpoczęła się zbiórka
pomocowa dla Daniela, a podczas Pikniku Lotniczego w sierpniu będziemy zbierać pieniądze
na jego dalszą rehabilitację. Świebodzice - pokażcie, że MAMY
MOC!

Gdzie diabłę nie może...
tam Ewę pośle.
Pamiętacie Państwo energiczną i sympatyczną panią Ewę
Antoszewską-Proć, która zainicjowała pomoc dla chorującej
na białaczkę świebodziczanki
Alicji Mleczek? Zaangażowała
sklepy, punktu usługowe, ściągnęła TVP Wrocław by o pani
Alicji usłyszało jak najwięcej
osób.

Teraz zaangażowała się w pomoc rodzinie Daniela.
- Urodziłam się w tym mieście, tutaj mieszkam, żyję, znam
niemal wszystkich. Ta tragedia
bardzo mnie poruszyła, znam
rodzinę Daniela, wiem, przez co
przechodzą, dlatego uznałam, że
muszę się włączyć - mówi Ewa
Antoszewska-Proć. - Na razie
zbieramy konkretne rzeczy w kilku sklepach na terenie miasta
(lista w ramce), a w sierpniu
chcemy podczas Pikniku Lotniczego zbierać do puszek. To duża impreza, odwiedza ją mnóstwo ludzi, mamy zgodę i wsparcie od burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, więc działamy.

Co potrzebuje Daniel?
Ponieważ jest karmiony jedzeniem płynnym przez PEGA,
potrzebne są:
G nutridrinki,
G słoiczki dla dzieci typu
Gerber - uwaga WAŻNE - tylko
do 5. miesiąca życia
G jogurty, soki typu Kubuś

Super zabieg w naszej przychodni!
apraszamy serdecznie osoby
zainteresowane, które mają
Z
wskazania do wykonania zabie-

gu uwolnienia cieśni nadgarstka,
do poradni Chirurgii Ortopedycznej SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach.
- Zabiegi w naszym ośrodku
wykonują doświadczeni specjaliści najwyższej klasy - podkreśla Adrian Szewczyk, dyrektor
SP ZOZ. - Kwalifikacja do zabiegu i sam zabieg wykonywany jest na miejscu, w warunkach
ambulatoryjnych, bezpłatnie
w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
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Zachęcamy ze względu na
wysoką jakość wykonywanych
zabiegów, opiekę w razie konieczności i krótki czas oczekiwania.

Zabieg jest bezpłatny, w ramach NFZ.
I

G woda mineralna niegazowana dla dzieci
G chusteczki mokre bezalkoholowe dla niemowląt
G płyny przeciw odleżynom
G ręczniki papierowe
G oliwka do ciała dla dzieci
G szampony, mydło, pianki
do golenia, maszynki do golenia
- Daniel jest już pionizowany,
ale przed nim bardzo długa rehabilitacja - mówi Ewa Proć. - Potrzebne są też zajęcia z logopedą, on tak naprawdę będzie
się uczył mówić od nowa.
To będą kolejne, ogromne
koszty dla rodziny - dla przykładu koszt rehabilitacji to 100
zł za godzinę, logopeda - 120 zł.
Od kilku miesięcy prowadzona jest zbiórka dla Daniela na
portalu
pomagam.pl/hxnhh2ax
- W imieniu swoim i Daniela
chcielibyśmy z całego serca podziękować za okazaną pomoc
na rzecz leczenia i rehabilitacji
- piszą na portalu pomagam.pl
bliscy chłopaka. - Żadne słowa
ani gesty nie oddadzą naszej

FOT. PORTAL POMAGAM.PL
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Daniel to zaledwie 23-letni chłopak. Przed tragedią był wesołym,
pełnym energii młodym człowiekiem. Lubił chodzić na basen
i na siłownię. Dziś jest uwięziony w swoim ciele, przebywa
w Specjalistycznym Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
w Obornikach Śląskich. I na szczęście ma wokół siebie
kochającą rodzinę i przyjaciół. Pomóżmy wrócić mu
do sprawności, do normalnego życia

Tu można przynosić potrzebne
dla Daniela rzeczy
G Sklep z bielizna Only You Rynek 19
G Sklep Delikatesy Dorota Zając
G Sklep chemia niemiecka Rynek Małgorzata Stankiewicz
G Solarium Sima Marzena Sosnowicz
G Sklep chemiczny Ewa Ozga ul. H. Pobożnego
G Sklep Wojtuś Wojtek Malesa ul. Sienkiewicza
G Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Królowej Elżbiety 1A
G Sklep Aligator ul. Chrobrego, Osiedle Piastowskie

ogromnej wdzięczności za to, że
możemy liczyć na Waszą pomoc. Daniel dzięki rehabilitacji
robi ogromne postępy, w dalszym ciągu nie mówi i nie je
samodzielnie, ale nawiązuje
z nami kontakt poprzez wskazywanie liter na alfabecie lub tab-

lecie. Przed Danielem jeszcze
bardzo długa i ciężka praca,
żeby powrócił do sprawności.
W dalszym ciągu prosimy o Wasze wsparcie.
Na razie zebrano nieco ponad
12.000 zł. To kropla w morzu
potrzeb.

Piesek, dla którego mieszkańcy zbierali
pieniądze i karmę, ma się coraz lepiej

sta - bo takie imię dostała
suczka, skatowana przez
A
swojego właściciela - ma się

coraz lepiej. Pod troskliwą
opieką Katarzyny Ptasińskiej
pies odzyskuje siły i nabiera
ufności do ludzi. - Będę jej szukała spokojnego domu, bez
dzieci, bo ona się boi dzieci,
gwałtownych gestów, podniesionego głosu - mówi obecna
opiekunka.
O pobitym psiaku pisaliśmy
kilkukrotnie. 7-miesięczna suczka została odebrana właścicielom, miała liczne złamania m.
in. tylnych łapek. Piesek był
zaniedbany.
Po operacji czworonóg odzyskuje sprawność i radość
życia.
Jego właściciel jest aresztowany, prokuratura postawiła
mu zarzut znęcania się nad
zwierzęciem. Artur P. siedzi
za kratkami.
A w międzyczasie na profilu
społecznościowym zorganizowano wielką akcję pomocy dla
Asty. Zebrano mnóstwo karmy
i pieniądze w kwocie prawie
3 tys. zł.
Akcję zorganizował i rozkręcił znany w mieście pomagacz, społecznik, miłośnik spor-

Zgrzewka karmy dla Asty od Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach
tu i czworonogów - Maciej
Więcek.
Także i samorządowcy dorzucili „grosika” do pomocy
dla zmaltretowanego pieska:
Urząd Miejski zakupił i przekazał karmę dla pani Kasi.
Szkoda tylko, że jeszcze nie
ucichły echa tamtej sprawy,
a już mieliśmy kolejny przypadek złego potraktowania psa.
Z okna na I piętrze został
wyrzucony owczarek Nero. Na
szczęście psu nic się nie stało.
Zwierzaka wyrzucił pijany
mężczyzna, który chciał się
w ten sposób zemścić na swojej partnerce, która po kłótni
wyszła z mieszkania i zamknęła mężczyznę na klucz...
W sumie to brak słów, żeby
opisać takie postępowanie.

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

Ale i tu internauci stanęli na
wysokości zadania. Na profilu
Kocham Świebodzice szczegółowo informowano o sytuacji, a internauci wręcz „pilnowali”, czy psiakowi nie dzieje
się krzywda. Piesek wrócił do
swojej właścicieli, z którą jest
związany, a sprawca ma dozór
policyjny.
p
g p yp
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KREDYTY MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
W OFERCIE 25 BANKÓW

BEZPŁATNE DORADZTWO
TEL: 748573219

ZAPRASZAMY!
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a wandali i złodziei zasadzali się przez prawie
miesiąc. I w końcu się
udało, zatrzymali bandę niemal na gorącym uczynku.
Okazało się, że to nieletni okradają i systematycznie niszczą
mienie na budowie nowego
osiedla domów wielorodzinnych na Osiedlu Piastowskim.
- Mamy zniszczone kamery monitoringu, posprejowane elewacje, uszkodzoną koparkę. Straty
wyceniono wstępnie na ponad
30 tys. zł. Będziemy dochodzić
roszczeń od sprawców - zapowiada Krzysztof Kujat, prezes
spółki Green Park, która buduje
na osiedlu.
Zaczęło się od drobnych zniszczeń i uszkodzeń, ale sprawcy
byli coraz zuchwalsi. I bardzo
sprytni - mimo firmy ochroniarskiej i kamer, nie udało się nikogo zatrzymać.
- Firma zabezpieczająca teren
kilkakrotnie zasadzała się na

wandali, ale bez skutku, udało
się dopiero prawie po miesiącu
- mówi szef Green Parku i przyznaje, że wszyscy byli w szoku,
gdy okazało się, że za tak dużymi zniszczeniami stoi grupka... małolatów.
To chłopcy w wieku 15-16
lat. Jednego z nich zatrzymał na
miejscu ochroniarz budowy
w piątek 11 maja około godz.
21:00. Chłopak - jak udało nam
się nieoficjalnie dowiedzieć - to
mieszkaniec osiedla. Podobno
wymienił nazwiska kolegów,
z którymi dopuścił się dewastacji. To czwórka chłopców w podobnym wieku.
Nieletni wandale mają na
koncie m. in. zniszczenie elewacji budynku, uszkodzenie czujek
i kamer zamontowanych na
placu budowy. Nie oszczędzili
nawet TOI TOIA, a najgorsze są
zniszczenia koparki - szyby zostały wysmarowane pianką montażową, którą bardzo trudno jest

FOT. GREEN PARK

Ukradli i zniszczyli
na 30.000 zł!

Na placu budowy jest sprzęt, monitoring, ochrona. A jednak
nie odstraszyło to nieletnich wandali. Teraz odpowiedzą
przed sądem dla nieletnich. A straty najprawdopodobniej
będą musieli pokryć rodzice. Przykra to będzie niespodzianka...
usunąć i najprawdopodobniej
szyby będą do wymiany.
Same straty, jeśli chodzi
o system monitoringu to ponad

10.000 zł, ale w sumie może to
być nawet ponad 30.000 zł.
Dochodzenie w tej sprawie
prowadzi świebodzicka policja.

SPRZEDAM/WYNAJMĘ
G

Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na produkcję, handel lub usługi
(aktualnie warsztat samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2. Działka ogrodzona o pow. 900 m2
przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2 i wysokości 6 m, duży plac
manewrowy, wszystkie media - na magazyn, pro-dukcję, usługi, handel.

tel. 506 032 896

piątek, 25 V 2018
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Babcia schowała
marihuanę w łazience?
olicjanci z Komisariatu Po- huana. Kobieta posiadała kilka
licji w Świebodzicach zaj- porcji tego narkotyku.
P
mujący się zwalczaniem przePrzypomnijmy, że w świet-

stępczości narkotykowej zatrzymali kobietę, podejrzaną
o posiadanie środków odurzających. O dalszym losie 66latki zdecyduje sąd. Co ciekawe, woreczki z suszem starsza
pani przechowywała.. w łazience.
Jak informuje Magdalena
Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji, policjanci z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Świebodzicach
prowadząc czynności dot.
zwalczania przestępczości narkotykowej w wyniku pracy
operacyjnej zatrzymali 66-letnią mieszkankę Świebodzic
podejrzaną o posiadanie środków odurzających. W trakcie
przeszukania mieszkania kobiety w łazience, funkcjonariusze ujawnili woreczek strunowy z zawartością zielonego
suszu, który poddano badaniom na testerze narkotykowym. Okazało się iż, zabezpieczona substancja to mari-

le ustawy o przeciwdziałaniu
narkomani, za posiadanie narkotyków grozi do 3, a gdy
przedmiotem przestępstwa jest
ich znaczna ilość, nawet do 10
lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami
zagrożony jest karą do 8 lat
pozbawienia wolności.

-letni dziewczyna zgło15
siła się na komisariat
z rodzicami ze zgłoszeniem

W pewnym momencie - jak
zeznała poszkodowana dziewczynka - podeszły do niej i do
jej koleżanki trzy dziewczyny,
wyzywając je i domagając się
by sobie poszły. Doszło do
szarpaniny, agresywne dziewczyny miały zaatakować nastolatkę, bijąc ją i szarpiąc za
włosy.
Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, agresorki zostały ustalone i będzie przeciwko nim skierowany wniosek do
sądu dla nieletnich.

Dziewczęta pobiły
koleżankę
o pobiciu przez 4 inne dziewczęta w wieku 14-15 lat.
Poszkodowana twierdzi, że
została zaczepiona przez grupkę agresywnych dziewcząt.
Nastolatka według zeznań była
szarpana za włosy, bita i kopana, ma uszkodzony nos.
Dziewczyna twierdzi, że
w była razem z koleżanką na
tzw. „górkach” przy kompleksie na Rekreacyjnej. Przebywała tam spora grupka
dziewcząt i chłopców.

I

Mniej po pracę
6
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iespełna 300 osób
odwiedziło tegoroczne, X już Targi Pracy.
Oferty zatrudnienia
prezentowało ponad 20 firm
i instytucji z miasta i powiatu.
Inicjatorem lokalnych targów
pracy dziesięć lat temu był Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, a miasto organizuje je
we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy Filia w Świebodzicach. Dekada pokazała, że
pomoc w znalezieniu pracy
świebodziczanom była skuteczna. Z roku na rok odwiedzających targi jest mniej - co akurat w tym wypadku bardzo cieszy.
- Gdy przypominam sobie
pierwsze targi, sala MDK pękała
w szwach, a ofert było jak na

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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lekarstwo. Dziś te proporcje się
całkowicie odwróciły i można
się z tego powodu tylko cieszyć
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To znak naszych
czasów, dziś mamy bardziej
rynek pracownika niż pracodawcy. My tutaj, lokalnie, staramy się umożliwić bezpośredni
kontakt obu stronom. I to jest
najlepsze rozwiązanie i dla tych,
co szukają pracy, i dla tych, którzy poszukują pracowników.
W otwarciu spotkania wziął
udział Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, Dyrektor PUP w Świdnicy Tadeusz Kotlarski oraz Leszek Hołowaty Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Na świebodzickich targach
pracy zaprezentowało się ponad

Wiele osób odwiedza swoch bliskich na cmentarzu,
estetyczne wejście ma dla nich duże znaczenie

Tu też powinno być
ładnie
20 firm, głównie z terenu miasta, ale gościliśmy też jak co roku
m. in. Wojskową Komendę
Uzupełnień z Kłodzka czy Ko-

mendę Powiatową Policji ze
Świdnicy.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne targi za rok.

dwiedzający nekropolię miejską przy ul. Wałbrzyskiej bardzo sobie chwalą odnowioną bramę przy wejściu od ul.
O
Browarowej. Metalowe wrota były już w bardzo złym stanie,

wymagały oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i malowania.
- Myślę, że efekt jest zadowalający, zresztą takie opinie docierają od mieszkańców. Brama wygląda teraz estetycznie - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Koszt odnowienia wejścia to ok. 6.000 zł. Prace wykonane
zostały na zlecenie miasta.

28
Targi odwiedziło około 300 osób. Z roku na rok widać mniej
poszukujących zatrudnienia - ale w tym wypadku malejąca
frekwencja tylko cieszy

tylezostałozłożonych
wnioskównadotację
zbudżetugminy
dowymianypieców
opalanychwęglem.
Pierwszeosoby
otrzymałyjużwypłatę
dotacji.Przypominamy,
żewnioskimożna
składaćdo3sierpniabr.
Dotacjawyniesie
maksymalnie3.000zł.

Nieznany żołnierz - już znany
GAZETA ŚWIEBODZICKA
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rzez lata mieszkańcy odwiedzali ten grób i palili
na nim znicze, choć nikt
nie miał pewności, czy
jest tam ktoś pochowany. Grób
Nieznanego Żołnierza na Pełcznicy wrósł w krajobraz ogródków przy ulicy Zamkowej, zżyli
się z nim też mieszkańcy. Dlatego nieoczekiwana ekshumacja, która została przeprowadzona 22 maja, niektórych wzburzyła i zdenerwowała. Ale przynajmniej wiemy już na pewno,
że w grobie spoczywał Josef
Grimm, żołnierz z Wiednia,
który znalazł się w Świebodzicach w czasie II wojny światowej.
Ekshumację przeprowadziła
Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST. Zgodę na ekshumację
wydał IPN.
- Prace prowadzimy na podstawie decyzji Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej oraz zgodnie z umową między Polską
a Niemcami z 2003 roku. Na
mocy tej umowy wszystkie niemieckie groby wojenne przenoszone są na cmentarze wojenne
znajdujące się na terenie Polski wyjaśnia Tomasz Czabański,
dyrektor Pracowni. - W tym
przypadku szczątki tam odnalezione przeniesione zostaną na
cmentarz wojenny w Nadoli-

cach Wielkich, gmina Czernica
pod Wrocławiem.
Legendy mówiły o angielskim lotniku lub austriackim
żołnierzu,
spoczywającym
w mogile. Mieszkańcy przez
lata dbali o to miejsce, zapalali
znicze, przynosili kwiaty.
W 2008 roku staraniem władz
miasta grób został odnowiony
- wymienione zostały kamienne
obramowanie oraz krzyż, na
którym zawieszono tabliczkę
informującą o spoczywającym
tam żołnierzu.
Według wiedzy pozyskanej
przez POMOST, w grobie spoczywa żołnierz o nazwisku Josef
Grimm. Jest to informacja otrzymana od byłej mieszkanki
Pełcznicy, pani Krystyny.
I okazało się, że były to informacje wiarygodne. W grobie
znaleziono kompletny szkielet
człowieka. Była tam także amunicja, puszka maski przeciwgazowej, pas skórzany, bagnet, buty, guziki oraz sygnet z inicjałami J.G, który
jednoznacznie wskazuje
na tożsamość pochowanego w mogile człowieka.
Jednak wciąż otwarte
pozostają pytania: kto pochował w tym miejscu
żołnierza? W jaki sposób
zmarł? Skąd wziął się w Świebodzicach? Będzie to z pewnością ciekawostka do rozwi-

kłania dla miłośników historii
miasta.
- Raczej nie dokonali tego
Rosjanie, bo grób zostałby ograbiony, a zostały w nim cenne
rzeczy - zastanawia się Adrian
Sitko, miłośnik historii miasta,
który dokumentował fotograficznie ekshumację. - Tak naprawdę nadal mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Ale okazało
się, że legendy niosły w sobie
ziarnko prawdy.
Tajemnicze jest także to, że
żołnierz spoczął w prowizorycznej, polowej mogile, a nie na
cmentarzu. Czy został zastrzelony, czy popełnił samobójstwo?
Z dokumentów historycznych
wiemy, że wojsko niemieckie,
które stacjonowało m. in. w Ksią-

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Ekshumacja grobu niemieckiego żołnierza na Pełcznicy. W mogile spoczywał Josef Grimm, żołnierz pochodzący z Wiednia
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żu, zdążyło się ewakuować przed
wkroczeniem Rosjan.
Być może odpowiedź na te
pytania dadzą szczegółowe badania patomorfologiczne, jakim
szczątki mają być poddane.
Jak dowiedzieliśmy się od
Adriana, dokopanie się do
szczątków oficera zawdzięczamy determinacji operatora koparki, ściągnięte-

Dopiero upór operatora ściągniętej na miejsce koparki dał efekty
- dokopano się do pierwszych fragmentów kości
go na miejsce. Dopiero po jego
nieustających wysiłkach udało
się odsłonić pierwsze fragmenty
kości.
Miasto będzie podejmować
starania o to, by przedmioty
z grobu wróciły do Świebodzic.
O tej niezwykle ciekawej historii napiszemy więcej w następnym wydaniu gazety.

Dziękujemy Adrianowi Sitko
(FORUMSWIEBODZICE.PL)
za udostępnienie zdjęć.

Takie przedmioty znaleziono
w mogile, szczególnie
charakterystyczny jest sygnet

Strzępy informacji w liście
Zachował się list, napisany po niemiecku, od byłej mieszkanki
Pełcznicy, która wskazywała właśnie na pochowanie w mogile
Josefa Grimma. Osoba ta podała w liście wiele szczegółów z nim
związanych, wskazała m. in. na sygnet z inicjałami. Sprawa jest
naprawdę ciekawa i tajemnicza.
„Ja pochodzę z Pełcznicy, i zamieszkiwałam tam do połowy lat
50-tych. O ile dobrze pamiętam, w tym miejscu był pochowany
żołnierz Wehrmachtu, grób był oznaczony drewnianym krzyżem
z zawieszony stalowym hełmem i nazwiskiem Josef Grimm
z Wiednia” - czytamy w liście.
Ekshumacja o mały włos nie zakończyła się fiaskiem - mimo
kilkudziesięciominutowego kopania nic się nie pojawiało...

Pełcznica musi być lepiej
skomunikowana
8
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komunikacja

Mamy już wstępną analizę komunikacji w naszym mieście. Firma projektująca wyłapała ciekawe zjawiska

N

a jakim przystanku
wsiada najwięcej pasażerów w dniu roboczym? O której godzinie jest najwięcej pasażerów?
Wiemy to już dzięki dogłębnej
analizie, przeprowadzonej przez
firmę Trako na zlecenie ZGK
Świebodzice sp. z o.o. Firma
przygotowuje kompleksową
analizę i projekt nowego, optymalnego systemu komunikacji
tak, by nasze autobusy jeździły
bardziej efektywnie, a pasażerowie byli zadowoleni.
Firma przeprowadziła wnikliwe badania potoków pasażerskich.
Badania realizowano metodą
obserwacji wewnątrz autobusów. Ankieterzy notowali liczbę
pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, liczbę pasażerów pozostających w pojeździe po ruszeniu z przystanku oraz dodatkowo rzeczywistą godzinę odjazdu
autobusu z przystanku. Badania
wykonano w okresie od 7 do 15
kwietnia 2018 r.

Przystanek
na ul. Mikulicza-Zamkowa (Pełcznica)
to przystanek, na którym
wsiada największa liczba
pasażerów w tzw. dzień
roboczy szkolny.
Z kolei największy
popyt na przewóz

jest o godz. 7:10, 10:50
i 14 do 15:00.
Jeśli chodzi o niedziele,
najbardziej oblegana
godzina to 9:30,
a najwięcej pasażerów
wsiada i wysiada
np. w Rynku,
udając się
do kościoła.

Z badań wynika, iż w dzień
roboczy z komunikacji miejskiej
w Świebodzicach korzysta ok.
1 403 pasażerów. W sobotę
i niedzielę odnotowano spadek
popytu na usługi przewozowe
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.,
charakterystyczny dla miast
średnich z rozbudowanymi systemami komunikacji miejskich.
W trakcie badań odnotowano
735 i 602 przejazdy odpowiednio w sobotę i niedzielę, co stanowi ok. 52%-42% popytu
w dzień roboczy. W miastach
liczących mniej niż 50 000
mieszkańców stosunek liczby
pasażerów przewożonych w sobotę i niedzielę w odniesieniu do
dnia roboczego szkolnego wynosi przeważnie odpowiednio
30% i 15%. Największe potoki
pasażerskie na linii nr 1 występują między Pełcznicą i centrum
miasta, przy czym:
G w kierunku centrum charakteryzują one odcinek Mikulicza-Zamkowa do PiłsudskiegoOśrodek Pomocy Społecznej,

G w kierunku Pełcznicy dotyczą one odcinka Osiedle Piastowskie I-ul. Mieszka I do Mikulicza-Zamkowa.
Na odcinku Piłsudskiego - Os.
Piastowskie łączne potoki pasażerskie w kierunku Cierni
kształtują się na poziomie ok.
150 pasażerów, natomiast w kierunku przeciwnym na poziomie
znacznie wyższym, tj. ok. 250
pasażerów. Dysproporcja wynika najprawdopodobniej z zachowań komunikacyjnych pasażerów udających się z Pełcznicy
w kierunku centrum miasta, którzy kończą podróż możliwie
najwcześniej, tj. na ul. Piłsudskiego bez przejeżdżania autobusem przez Os. Piastowskie.
Natomiast mieszkańcy Pełcznicy wracający z centrum dla
wygody rozpoczynają podróż
wcześniej na innych przystankach, w szczególności na Al. Lipowych, w sąsiedztwie których
zlokalizowanych jest więcej
punktów handlowych, ośrodek
zdrowia, targowisko.

Przystanek Aleje
Lipowe-Park i Aleje
Lipowe-Targowisko,
Mikulicza-Zamkowa,
Osiedle Sudeckie,
Osiedle PiastowksieMieszka I i Piłsudskiego
- OPS - to najbardziej
wykorzystywane

przez pasażerów
przystanki miejskie.
Analiza, przygotowana przez
firmę Trako na zlecenie ZGK
pokazuje także maksymalne napełnienia autobusów w stosunku
do poszczególnych godzin rozkładu jazdy. Wynika z nich jasno, że najwięcej pasażerów korzysta z komunikacji rano (gdy
jedziemy do pracy i szkoły)
i w godzinach tzw. szczytu (między 10:50 a 14:00). W kolejnych
godzinach napełnienie mocno
spada.
A jakie są oczekiwania pasażerów? Odpowiedź na to dała
ankieta, prowadzona zarówno
bezpośrednio, jak za pomocą Internetu (można ją było wypełnić
chociażby na stronie miasta
www.swiebodzice.pl.
W ankiecie udział wzięło blisko 500 respondentów.

firma TRAKO

Wśród najbardziej istotnych
postulatów przewozowych ankietowani wskazali częstotliwość kursowania (24%), ceny biletów i bezpośredniość (po 18%)
oraz niezawodność dojazdu
(15%).
Zatem projekt nowego układ
tras powinien prowadzić do
zwiększenia dostępności komunikacji miejskiej w zakresie rozwiniętej sieci przystanków,
zwiększenia częstotliwości kursowania przy jednoczesnym
zachowaniu relatywnie dużej
liczby połączeń bezpośrednich
oraz podniesienia atrakcyjności
taryf.
Jednocześnie respondenci
bardzo pozytywnie ocenili wiele
aspektów naszej komunikacji.
W kwestii oceny poszczególnych elementów najlepiej oceniono: możliwość zakupu biletu
(92%), bezpieczeństwo podróży

firma TRAKO
firma TRAKO

Inteligentne przystanki już za kilka miesięcy
o już ostatni element projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie
T
Świebodzice”. Miasto ogłosiło właśnie prze-

targ na zakup i montaż inteligentnych przystanków.
W ramach tego zadania na terenie miasta
powstanie 5 takich przystanków: dwa na ul.
Wałbrzyskiej, na Alejach Lipowych, Mieszka I oraz Osiedle Sudeckie 6. Będą wyposażone w tablice elektroniczne, na których
pasażerowie znajdą nie tylko aktualny rozkład jazdy, ale także np. ewentualne opóźnienie kursu, na który oczekują.
Wszystkie przystanki będą także wyposażone w nowoczesne wiaty, ławki, itd.

Termin składania ofert mija 29 maja
o godz. 10:00.
Projekt „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice” opiewa na
kwotę 7.433.750,56 PLN, gmina uzyskała dofinansowanie unijne w wysokości
6.110.786,96 PLN.
W ramach projektu realizowanych jest
5 zadań:

G budowa Centrum Przesiadkowego Plac
Dworcowy - na ukończeniu
G budowa ścieżek rowerowych - do końca
sierpnia br.
G budowa i przebudowa oświetlenia drogowego - zrealizowane
G zakup czwartego, ekologicznego autobusu - przetarg w trakcie procedury
G budowa inteligentnych przystanków.

(91%), czystość pojazdów
(85%) oraz przystosowanie do
przewozu osób z ograniczoną
sprawnością ruchową (83%).
Wysoki wynik oceny możliwości zakupu biletu obrazuje sukces
wdrożenia systemu kasowników dualnych, które pozwalają
na jego zakup poprzez rejestrację karty płatniczej/kredytowej.
Firma przedstawiła już nowy
projekt organizacji wraz z nowym rozkładem jazdy.

Wysoko oceniono
dostępność
do informacji,
niezawodność połączeń,
dostępność miejsc
siedzących, wygodę
przesiadania się
czy punktualność
kursowania - wszystkie
wymienione aspekty
uzyskały ponad 70%
pozytywnych ocen.

- Analizujemy teraz te rozwiązania, bo one wyraźnie wskazują, w jakim kierunku należy
podjąć zmiany, wszystko zostało precyzyjnie policzone i zbadane, dlatego jest to materiał
bardzo wiarygodny i z pewnością dający możliwość wprowadzenia zmian na lepsze - mówi
Kacper Nogajczyk, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Kiedy może się spodziewać
wdrożenia? Najwcześniej od
nowego roku.

Edukacyjna ciężarówka
w Świebodzicach!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Ś

wiebodzice czwartym
miastem w kraju, które
odwiedziło Mobilne Centrum Edukacji. Jesteśmy
wśród pierwszych miast w Pol-

wieści z miasta

sce, których młodzi mieszkańcy
mogą skorzystać z tej wyjątkowej „pomocy dydaktycznej” .
Nauczanie przez wykorzystywanie najnowocześniejszych

technologii - to główny cel
MCE, realizowanego przez
Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji.
Dzieci i młodzież ze świebodzickich szkół odwiedziły MCE
w czwartek 24 maja. Czekało
tam na nich mnóstwo atrakcji,
m. in. wirtualne okulary i wizyta w laboratorium e-Twinning,
kostki iMO LEARN, zabawa
w programowanie i wiele innych.
- Wspaniała rzecz, jestem pod
ogromnym wrażeniem - nie
ukrywał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, który wraz z młodzieżą odkrywał tajniki MCE.
- Jeszcze kilkanaście lat temu
takie przedsięwzięcia nawet
nam się nie śniły.
MCE to naczepa szkoleniowo-dydaktyczna, która odwie-

C

województwa, nie zabrakło oczywiście także naszych świebodzickich „Łazików”.
Goście byli zachwyceni i programem spotkania i miejscem,
w którym zorganizowano złaz.
Zielone, pagórkowate tereny
basenu odkrytego po raz kolejny
urzekły zwłaszcza tych, którzy
byli tu po raz pierwszy.
Gości przywitał ciepło patron
złazu, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
- Jest mi niezwykle miło, że
możemy gościć Państwa w Świebodzicach, mam nadzieję, że to
już się stanie tradycją, zapraszamy w gościnne progi naszego
miasta - podkreślał burmistrz.
Bogdan Kożuchowicz został
symbolicznie przyjęty w szereg
„Łazików” - otrzymał specjalną
koszulkę ze swoim imieniem.
- To bardzo udana impreza,
przyjechali do nas turyści m. in.
z Wrocławia, Jeleniej Góry,

Świdnicy, Opola - podsumowuje Maciej Kwiecień, jeden z założycieli koła PTTK „Łaziki”.
- Fantastyczna frekwencja, świetna pogoda i ogromne wsparcie,
jakie dostaliśmy do burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, dyrek-
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dza różne zakątki Polski.
W MCE znajduje się m.in. multimedialna klaso-pracownia oraz
narzędzia sprzyjające uczniom
w procesie aktywnego uczenia
się. Dzieci i młodzież będą
mogły korzystać także z interaktywnej gry w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz
z wyspy robotów, gier do nauki
programowania. Mobilne Centrum Edukacyjne wyposażone
jest także w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, które są
propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych.
Celem projektu jest szeroko
rozumiana edukacja, przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz promocja największego unijnego

Dolnośląski ZŁAZ piechurów
i co jeżdżą mają zloty, a ci
co chodzą - złazy. Taką
właśnie fikuśną nazwę
mają spotkania miłośników turystyki pieszej, zrzeszeni w oddziałach PTTK.
Po raz pierwszy Świebodzice
gościły turystów pieszych z całego województwa. XVI Dolnośląski Złaz Turystów Pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza zorganizowany
przez świebodzickie koło PTTK
„Łaziki” oraz PTTK Świdnica
przy współpracy z Miejskim
Domem Kultury w Świebodzicach odbył się w niedzielę 13
maja na terenie miejskiego kompleksu sportowego przy ul. Rekreacyjnej 1. Wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji i wspaniałą, słoneczną pogodę.
W spotkaniu wzięło udział
blisko 200 miłośników pieszych
wędrówek z plecakiem z całego
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cji MDK i Wydziału Promocji
UM - za to jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Niewykluczone, że postaramy się, by takie
spotkania odbywały się w Świebodzicach cyklicznie. Mamy
doskonałe położenie, obiekt
i wsparcie władz samorządowych, czyli niezbędne elementy
do zorganizowania kolejnej,
dobrej imprezy.
Uczestnicy złazu zwiedzili
nasze miasto, obejrzeli m. in.
mury na ul. Piłsudskiego, ratusz
miejski i kryptę Hochbergów.
Na koniec wszyscy zasiedli przy
wspólnym ognisku i kiełbaskach. Wręczono odznaki turystyczne, dyplomy; bardzo podobała się też pamiątkowa pieczęć,
przygotowana przez MDK na
podstawie grafik świebodziczanina, pana Jana Palichleba.
I

programu edukacyjnego Erasmus+.
Przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej,
wizytę MCE w naszym mieście

zawdzięczamy szczególnej życzliwości pani minister Any
Zalewskiej, która zawsze pamięta o swoim rodzinnym mieście. Dziękujemy!

oraz więcej niepokojących
informacji dociera z MiejC
skiego Klubu Sportowego Vic-

- i z tego Klub się wywiązuje.
Świetnie radzą sobie także
piłkarki ręczne, dlatego z jednej
strony rozumiem rozżalenie kibiców, ale z drugiej - pamiętajmy, że Victoria to nie jest tylko
drużyna seniorska.
O komentarz i przybliżenie
sytuacji w klubie oraz analizę
obecnej sytuacji w drużynie
seniorów poprosiliśmy Pana
Euzebiusz Wojdata, Prezesa
MKS Victoria Świebodzice.
Obszerna rozmowa z prezesem
zamieszczona zostanie w następnym numerze.
Warto jednak mieć świadomość, że MKS Victoria - to nie
jest klub miejski stricte w tym
słowa rozumieniu. To organizacja pozarządowa, która pozyskuje dotacje z budżetu gminy.
Ale gmina finansuje treningi
dzieci i młodzieży. Jeśli chcemy
mieć dobrą drużynę seniorską
- tu powinni włączyć się sponsorzy, nawet tytularni, którzy będą
finansować wynagrodzenia piłkarzy-seniorów. Bo nie ma i nie
będzie zgody, by samorząd płacił za „pensje” piłkarzy.

Victorio, co się dzieje?
toria Świebodzice. Nasza drużyna seniorska jest na równi
pochyłej. Spadamy, i to boleśnie, do A klasy. Dla kibiców,
sympatyków i mieszkańców
miasta to szok. Ta drużyna miała
różne - lepsze i gorsze momenty
- ale solidną okręgówkę trzymaliśmy od wielu lat.
Tymczasem w tej chwili - czarna rozpacz.
Zaniepokojenie w tej sprawie
wyraża nawet burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Samorząd oczywiście nie
może w żaden sposób ingerować w Klub i pracę zarządu, niemniej rzeczywiście z niepokojem obserwuję sytuację w zespole seniorów. Wierzę, że jest
to także przedmiot troski Zarządu Klubu. Osobiście cieszy
mnie natomiast fakt, że grupy
dziecięce radzą sobie dobrze,
zresztą taki jest przecież cel
finansowania klubu przez miasto - by propagować sport, piłkę
nożną wśród dzieci i młodzieży

Dwie dekady pełne dumy
piątek, 25 V 2018

W

piątek 11 maja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 świętowała uroczystość
dwudziestolecia nadania imienia
Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Równo dwie dekady temu
szkoła zyskała patrona - a w zasadzie patronów, którym szczyci
się i będzie się szczycić już zawsze. Imię Nauczycieli Tajnego
Nauczania zobowiązuje do nieustannej pracy nad sobą, do szlachetnych postaw, do brania odpowiedzialności za własną edukację - mówili członkowie społeczności szkolnej podczas uroczystego apelu. - Pamiętamy
i pamiętać będziemy już zawsze

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

oświata/kultura

szlachetne poświęcenie Nauczycieli TON, którzy nieśli kaganek
oświaty w czasach piekła wojennego...
Uczniowie przygotowali na tę
okazję specjalny apel, a w szkolnym holu pojawiła się na stałe
wystawa upamiętniająca Drogich Patronów. Na uroczystość
przybyli przedstawiciele samorządu, dyrekcje świebodzickich
szkół i przedszkoli oraz wielu
innych przyjaciół szkoły, którym za przybycie pięknie dziękujemy! Najważniejszym, Honorowym Gościem była oczywiście Pani Irena Kozłowska
- Nauczycielka Tajnego Nauczania.

FOT. SP 2
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Oby te wspaniałe życzenia,
które padły podczas spotkania,
spełniły się wszystkie! Niech

nasza Dwójka rozwija się nadal
równie intensywnie. A mając
tak wspaniałych Patronów, moż-

na sobie życzyć jedynie, by ich
mądrość przyświecała kolejnym
pokoleniom.

Wielkie święto w SP 2
- Dzień Patrona. Są oni
nadal wśród nas

Nauka latania - spotkanie z Jakubem Małeckim
ościem świebodzickiej Biblioteki był jeden z najzdolG
niejszych polskich pisarzy mło-

dego pokolenia Jakub Małecki.
Sporo wesołości wywołał początek spotkania i powitanie,
zarówno Gościa, jak i publiczności, wśród której była radna
Rady Miejskiej Świebodzic Pani Teresa Małecka, która obdarowała swojego „imiennika”
pięknymi kwiatami i świebodzickim słodkim gościńcem. Po
tym niemal rodzinnym przywitaniu uczestnicy przenieśli się
w szeroki świat, a konkretnie do
Abu Zabi, gdzie niedawno odbywały się Międzynarodowe
Targi Książki, których gościem
honorowym była Polska, a Jakub Małecki był jednym z kilkorga pisarzy reprezentujących
tam współczesną polską literaturę. Jak mówił, była to - po targach w Indiach - kolejna duża
impreza literacka, w jakiej brał
udział.
Wydana niedawno książka
Dżozef, nie jest jak się okazuje

ostatnią książką tego Autora.
Była jednak świetnym materiałem do tego, aby porozmawiać o warsztacie pisarskim
Jakuba Małeckiego. Pierwszym
czytelnikiem, a także redaktorem i krytykiem książek pisarza
jest on sam - i to bardzo surowym. Zdarza mu się wyrzucić
nawet sto stron tekstu w obawie
by nie znużyć czytelnika, lub by
czytelnik nie odczuł żadnego
fałszu, czy to w kompozycji czy
fabule tekstu. Swoich bohaterów raczej wymyśla niż wzoruje
na prawdziwych postaciach,
choć w powieści Dygot para bohaterów otrzymała cechy dziadków Jakuba Małeckiego.
Do pracy pisarskiej Jakub
Małecki podchodzi z iście ekonomiczną rzetelnością i precyzją, co nie dziwi, jako że z wykształcenia jest właśnie ekonomistą, a konkretnie bankowcem.
Jak mówił, kariera literacka jest
zaskoczeniem nawet dla niego
samego, gdyż jego wykształcenie z literaturą miało niewiele

„Niezapominajka”
najlepsza w powiecie
świdnickim!
wspólnego. A przecież oprócz
pisania książek jest także tłumaczem z języka angielskiego.
Znajomość języka i umiejętność literackiego przekładu przyszła sama; jak mówił na spotkaniu Jakub Małecki: nawet na korepetycje i dodatkowe zajęcia
z angielskiego nie chodziłem,
zacząłem od rzeczy najprostszych, bajek i drobnych form
literackich.

Przyjaciele w Czwórce

Ulubionym pisarzem autora
nie jest jak by się mogło wydawać po lekturze Dżozefa, Joseph
Conrad, ale amerykański pisarz
John Steinbeck. A jako czytelnik
lubi być zaskakiwany. Miłośnicy prozy Jakuba Małeckiego
wiedzą, że sam zresztą też stosuje takie zabiegi w swoich powieściach. I to boli, czasami nawet
bardzo...
I

FOT. ZSS

zieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach od lat są gośćmi w SP 4. Niedawno
D
znów odwiedzili swoich przyjaciół z oddziału

zerówkowego. Spędziliśmy wspólnie miło czas
gdyż wiosna, słońce zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zabawa na
dworze nie tylko korzystnie wpływa na rozwój fizyczny, ale może okazać się niezapomnianą przygodą i okazją do nawiązania nowych przyjaźni. Po
wspólnych wyczerpujących zabawach na boisku
i placu zabaw, przyszedł czas odpoczynku i relaksu przy stolikach w przytulnej klasie naszych kolegów i koleżanek, malowaliśmy farbami wiosenne kwiaty. Dziękujemy za zaproszenie i miłe chwilę spędzone z Wami.

dumą i wielką radością informujmy, że Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka” w Świebodzicach zdobyło
Z
miano najlepszego przedszkola w powiecie świdnickim! Nasze

przedszkole, prowadzone przez miasto, zdobyło I miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej PRZEDSZKOLE NA MEDAL.
Gratulujemy!
Nasza „Niezapominajka” zwyciężyła, zdobywając 405 głosów
i pokonując kilkadziesiąt zgłoszonych placówek z powiatu świdnickiego. W województwie zajęła 6. miejsce.

Targira-art. 8-10 czerwca,
musicie tam być!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Targira 2018

Wielkie święto rzemiosła i sztuki przed nami. Gościem specjalnym będzie Krystyna Mazurówna!

FOT. UŻYCZONE TARGIRA

Wystawa główna
„Powrót do Natury”
malarstwo Tomasza
Alena Kopery
„Powrót do Natury” to tytuł
głównej wystawy tegorocznego
Festiwalu Targira-art. promującej malarstwo Tomasza Alena
Kopery. Artysta jest przedstawicielem tzw. Magicznego Realizmu. Maluje farbami olejnymi na płótnie. Posiada znakomitą technikę, a jego obrazy
świadczą o ogromnej wrażliwości i nieprzeciętnym talencie.
Dzieła Kopery charakteryzują
się wnikliwą dbałością o szczegóły, a mistrzowskie opanowa-

Klucznik - artysta, miłośnik broni
i projektantka biżuterii
Zobaczymy także cudowne prace m. in. Ryszarda Mazura
- Mistrza Rzemiosł Artystycznych, Honorowego Klucznika Miasta
Wrocławia, który od 1970 r. uprawia kowalstwo artystyczne,
a w 1976 r. założył własną pracownię we Wrocławiu.
Odznaczony wieloma medalami jest laureatem licznych nagród
krajowych i międzynarodowych. Jego prace możemy zobaczyć
na zabytkowych kamienicach wrocławskiego Rynku.
Będziemy też gościć Bolesława Maciaszczyka - znawcę
i miłośnika broni czarno prochowej, będzie od lat obecna u nas
pani Estera Grabarczyk, projektantka odzieży i biżuterii, oraz wielu
innych,wspaniałych artystów.

nie barw sprawia, że jego sztuka
jest na najwyższym poziomie
artystycznym. W pracach artysty widoczna jest fascynacja
ludzką naturą, otaczającym
światem oraz wszystkim co
tajemnicze i mroczne. Od 2010
roku należy do grupy Libellule,
założonej przez Lukasa Kandla.
Swoje obrazy prezentował
na kilkudziesięciu wystawach
w Polsce, Europie Zachodniej,
USA i Australii. Dzięki uprzejmości artysty na Festiwalu będziemy świadkami premierowego pokazu kilku najnowszych
jego obrazów, co zapewne ucieszy wszystkich wielbicieli jego
talentu.
Spotkanie autorskie z Tomaszem Alenem Koperą odbędzie
się 10 czerwca o godzinie 13.30.
Serdecznie zapraszamy.
Dla miłośników obrazów innego, wspaniałego malarza,
który był gościem Targiry rok
temu - Jarosława Jaśnikowskiego - mamy dorbą wiadomość: artysta ponownie u nas
zagości!

Wystawa budzików
Gustava Beckera
Wszystkich miłośników zegarów i rzemiosła na wysokim
poziomie zapraszamy na wystawę budzików produkowanych
przez firmę Gustava Beckera ze
Świebodzic. Ten na pozór zwykły element naszej nieodległej
codzienności potrafił w rękach
mistrzów przeistoczyć się w niezwykłe dzieła rzemiosła artystycznego. Kuratorem wystawy
jest Pan Marek Mikołajczak.
Zapraszamy również na sobotni
/9 czerwca/ wykład poświęcony
tym niezwykłym dziełom sztuki
zegarmistrzowskiej.

10-lecie „Niezapominajki”
o w naszym przedszkolu
wielkie święto dziś mamy,
B
Niezapominajki urodziny są...”

My Niezapominajkowe Przedszkolaki o tym pamiętaliśmy
i wspólnie przedstawienie dla
Niej zrobiliśmy. Bo, jak twierdził Edwin: „dla Niezapominajki taniec i piosenka, to przyjemność będzie wielka”.
Publiczne Przedszkole nr 3
„Niezapominajka” świętuje w tym

roku 10-lecie istnienia. Uroczystość z tej okazji odbyła się 11
maja.
W tym dniu nasza przedszkolna rodzina oraz zaproszeni
gości, mieli okazję spotkać się,
by wspólnie uczestniczyć w 10tych urodzinach „Niezapominajki”. Zaprezentowane teksty
przeplatane były piosenkami
i tańcami wykonanymi przez

dzieci z ogromnym wdziękiem,
uczuciem i ekspresją. Z pewnością do wielu serc dotarła Zuzia
słowami: „nie wiem, czy wiecie? Nasze przedszkole najlepsze jest ze wszystkich na całym
świecie”. Nie zabrakło w tym
dniu również życzeń. Mama
Karolinki życzyła Pani Dyrektor „aby nasza Niezapominajka
została przez długich, następnych 10 lat, bo bez Niej smutny

FOT. MIECZYSŁAW MICHALAK

Obraz Alena Kopery

FOT. UŻYCZONE TARGIRA

Festiwal Targira-art., który
w tym roku ma już swoją ósmą
edycję, to możliwość obejrzenia
oraz zakupienia polskiej sztuki
na najwyższym poziomie. Głównym wydarzeniem tegorocznej
edycji będzie wystawa malarstwa oraz spotkanie autorskie ze
słynnym malarzem Alenem
Koperą. Ponadto biżuteria autorska, odzież artystyczna, ceramika, kowalstwo , a także zegary
i wystawa budzików Gustava
Beckera, a na deser spotkanie

z niesamowitą Krystyną Mazurówną.
Legenda polskiego tańca, Solistka Teatru Wielkiego i Operetki Warszawskiej, szokująca
i ekscentryczna choreografka,
kobieta, która podbiła najpierw
serca Polaków a potem Paryżan,
teraz po raz drugi będzie gościem specjalnym na Festiwalu
Targira-art. Na spotkanie z Panią
Krystyną zapraszamy w niedzielne popołudnie 10 czerwca
o godzinie 14:30.

Piękna krata okienna pana
Ryszarda Mazura

Sztuka i kolej
Czy sztuka ma jakikolwiek
związek z koleją. A może dzieła
znanych mistrzów tylko przypadkiem pojawiły się w pojazdach szynowych? Gdzie są dworce kolejowe piękniejsze od niejednego pałacu i jak łączono na
przełomie XIX i XX wieku sztukę z architekturą budowli inżynierii kolejowej. O tym wszystkim opowie znawca tematu
i miłośnik kolei pan Oskar Olejnik. Wykład odbędzie w sobotę
9 czerwca br. dla upamiętnienia
175 rocznicy uruchomienia linii
kolejowej /drugiej w historii na
ziemiach polskich/ z Wrocławia
do Świebodzic.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Sztuki i Rzemiosła Targira, którego prezesem i pomysłodawcą jest dr Janusz Kujat.
Patronat Honoowy nad wydarzenie objął Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Poseł
Europarlamentu i były Minister
Kultury Bogdan Zdrojewski
oraz i wiele innych znakomitości.

byłby ten świat”. Gromkie brawa, wspólne podziękowania
pełne miłych słów oraz niezapominajkowy tort były dopełnieniem tej wyjątkowej chwili. Nie
zabrakło także wspaniałego,
urodzinowego tortu.
Życzymy naszej „Niezapominajce” jeszcze wielu wspaniałych lat.

11

PROGRAM FESTIWALU SZTUKI v RZEMIOSŁA
TARGIRA
ŚWIEBODZICE 8-10 czerwca 2018
I 8 czerwca piątek
godz. 11.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie konkursu „Art-Nobilium”,
G rozpoczęcie konkursu Grand Prix Targira,
G otwarcie „Plenerowej Akademii Sztuki”
w programie: warsztaty z ceramiki
godz. 13.00
G uroczyste otwarcie Festiwalu
G otwarcie wystawy Powrót do Natury Tomasza Alena Kopery,
G otwarcie wystawy budzików Gustava Beckera
/kurator Marek Mikołajczak/,
G rozstrzygnięcie konkursu „Art-Nobilium” oraz wręczenie nagród.
godz. 18.00
G zamknięcie pierwszego dnia Festiwalu.
I 9 czerwca sobota
godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie zajęć „Plenerowej Akademii Sztuki” w programie:
warsztaty z gliną ceramiczną.
godz. 13.30
G Kolej i sztuka wykład Pana Oskara Olejnika o związku kolei i sztuki.
godz. 14.30
G Budziki Gustawa Beckera - szczegółowe omówienie wystawy
Pana Marka Mikołajczaka.
godz. 18.00
G zamknięcie drugiego dnia Festiwalu.
10 czerwca niedziela
godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności.
godz. 13.00
G „Powrót do Natury” - spotkanie autorskie z Tomaszem Alenem
Koperą.
godz. 14.30
G spotkanie z Krystyną Mazurówną
godz. 17.00
G zamknięcie wystawy malarskiej „Powrót do Natury” i wystawy
budzików G. Beckera.
godz. 17.05
G rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności, rozdanie nagród
rzeczowych.
godz. 17.15
G ogłoszenie wyników Konkursu o Grand Prix Targira-art.
i wręczenie nagród.
godz. 17.30
G uroczyste zamknięcie Festiwalu Targira-art.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie.

Ceny biletów:
12 zł normalny, 8 zł ulgowy, dzieci i młodzież do 18 r.ż. wstęp
wolny jedynie pod opieką prawnych opiekunów.

FOT. NIEZAPOMINAJKA

D

rugi weekend czerwca
to wyjątkowe i niepowtarzalne święto polskiego rzemioła, którego stolicą stają się Świebodzice. Zapraszamy gorąco do
odwiedzenia w dniach 8-10
czerwca hali sportowo-widowiskowej, gdzie swoje piękne
wyroby pokażą najlepsi artyści
i rzemieślnicy polscy. Będzie jak
zawsze piękna biżuteria, ceramika, odzież, obrazy, kowalstwo
artystyczne i wiele, wiele innych. Uwaga, podczas festiwalu będzi można spotkać prawdziwą gwiazdę - ponownie odwiedzi nas Krystyna Mazurówna!

piątek, 25 V 2018

Radość, energia, przyjaźń
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N

ie pamiętam, kiedy się
tak wzruszyłam, to było coś pięknego - mówi radna Teresa Małecka. Wraz z wieloma innymi
mieszkańcami miasta wysłuchała niezwykłego, poruszającego
koncertu chóru z naszego zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego w Waldbröl (Niemcy).
Dwugodzinny koncert, który
mieliśmy przyjemność wysłuchać w sobotni wieczór 19 maja,
dostarczył nam wyjątkowych
przeżyć estetycznych i duchowych i wspaniałej, jednoczącej
wszystkich radości.
Goście z Waldbröl przyjechali do Świebodzic na zaproszenie
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza oraz
w ramach współpracy Towarzystwa Partnerstwa Miast Świebodzic i Waldbröl. Sobotni koncert
był jednym z elementów kilkudniowej wizyty. 46-osobowa

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wydarzenia

grupa zwiedziła m. in. Wrocław,
Zamek Książ.
Koncert odbył się w sobotę
19 maja w kościele pw. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego
na Osiedlu Piastowskim. Artyści zaśpiewali podczas mszy
świętej o godz. 18:00, a wcześniej, podczas prób, proboszcz
parafii ksiądz Daniel Szymanik
podjął naszych gości pysznym,
domowym ciastem i herbatą.
Koncert dla mieszkańców rozpoczął się o godz. 19:15.
W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wziął Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
wraz z małżonką Teresą, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan Klepiec i Zdzisław
Pantal a także radna Teresa Małecka. Nie zawiedli parafianie
i mieszkańcy miasta. W roli tłumacza wystąpiły: Renata Kaczmarek, szefowa Towarzystwa
Partnerstwa Miast w Świebodzicach oraz Marzena Korona-

Kruk z Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
Chór dał dwugodzinny, wspaniały koncert pieśni gospel. Było to pełne energii i radości
utwory, z których płynęła autentyczna miłość do Boga i drugiego człowieka. Szczególnie wzruszający był moment, gdy wspólnie wykonaliśmy Barkę, ukochaną pieśń Ojca Świętego Jana
Pawła II. Goście z Niemiec nauczyli się refrenu, a zwrotki śpiewał burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z zebraną publicznością.
- To były niezwykłe chwile,
bardzo dziękuję za wspaniały
koncert i wiele ciepłych słów,
które usłyszeliśmy od naszych
gości - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Takie mniej
formalne spotkania umacniają
przyjaźń między naszymi miastami, która trwa już ponad 20 lat.
Goście z Waldbröl równie serdecznie dziękowali za przyjęcie.

Wspaniały był to koncert, kto był, wie to doskonale. Gdyby takie radosne śpiewanie było
codziennością w naszych kościołach - pękałyby w szwach
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że mogliśmy wystąpić w Świebodzicach, u naszych przyjaciół.
Spotkaliśmy się tu z ogromną
gościnnością i ciepłym przyjęciem, dziękujemy panu burmistrzowi i księdzu Danielowi.
Jestem szczęśliwa, że mogę
ponownie być w Świebodzicach
- podkreślała Marianne Pfeiffer z Towarzystwa Partnerstwa
Miast w Waldbröl, która wielokrotnie odwiedzała nasze miasto
i jest mocno zaangażowana
w działania w ramach partnerstwa.
- Coś wspaniałego, to było
duchowe przeżycie - komentowali zgodnie Jan Klepiec i Zdzisław Pantal.
- To było pyszne - powiedział
ksiądz Daniel Szymanik, gospodarz kościoła. - Dziękuję Wam,
że zechcieliście wystąpić na

Kwiaty i podziękowania dla Marianne Pfeiffer i Romy Bürger od burmistrza Bogdana
Kożuchoiwcza. Pani dyrygent wyznała, że po raz pierwszy została pocałowana w rękę

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nie byłby sobą, gdyby nie zaśpiewał (bo kocha śpiewanie) razem
chórem. Wspólnie odśpiewana Barka zjednoczyła nas jeszcze bardziej - i nie było chyba w kościele
osoby, która nie płakała w tamtym momencie

Chór składa się w przeważającej ilości z pań, ale kilka lat temu
dołączyło do zespołu kilku panów: - Teraz szukamy nowej nazwy,
bo Sister Act już nie pasuje - śmiała się Romy Bürger, dyrygent
chóru
placu budowy - zażartował proboszcz nawiązując do trwającej
przecież ciągle budowy świątyni
W poniedziałek goście udali
się na zwiedzanie Wrocławia.

We wtorek odlecieli do Waldbröl - mamy nadzieję pełni pozytywnych wrażeń, które zebrali
w naszym mieście i nie tylko.
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Dzień Dziecka w Świebodzicach
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Marsz dla Życia i Rodziny
piątek, 25 V 2018

apraszamy gorąco w imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza
Z
oraz Proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja Księdza

Dziekana Józefa Siemasza do wzięcia udziału
w radosnym Marszu dla Życia i Rodziny.
Wzorem ubiegłego roku przemaszerujemy
z Rynku do Parku Miejskiego, by wziąć tam udział

w zorganizowanym przez miasto festynie z okazji
Dnia Dziecka.
Marsz startuje 2 czerwca o godz. 13:15 z Rynku,
idziemy ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Świdnicką, Kolejową, Alejami Lipowymi wprost do
parku na festyn.
Zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców!

Projekcje w kinie Wolność
ilm „Z dala od orkiestry”
był kolejnym filmem, zaF
prezentowanym świebodzic-

kiej publiczności w ramach
projektu PROJEKCJE W KINIE WOLNOŚĆ. Jest to projekt realizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w ramach
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dokument w reżyserii Rafaela Lewandowskiego to histo-

ria Zygmunta Lubicz-Zalewskiego (1882-1967), historyka
literatury, krytyka, poety, publicysty, pisarza, tłumacza, dyplomaty, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, doktora honoris causa uniwersytetów w Montpellier i Lille.
Zygmunt Lubicz-Zalewski
większość swojego życia spędził we Francji, ponieważ jak
wielu innych działaczy niepodległościowych, zmuszony zo-

stał do emigracji z powodów
politycznych. Całe swoje życie
poświęcił na propagowanie języka i kultury polskiej, opiekując się również młodzieżą
polską na emigracji politycznej.
21 czerwca godz. 17:00. Biblioteka pokaże „Czarny
czwartek. Janek Wiśniewski
padł” w reżyserii Antoniego
Krauzego.
I

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Stanisława Zielińskiego
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Roberta Drabczyka,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Matka, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Adama Duchnowskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Janinę Gubałę
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Władysławy Pika-Warat,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie - Synowie, Synowa, Wnuki, Prawnuk i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Kazimierza Sadowskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowa, Agnieszka, Wnuki, Prawnuki, Brat i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Stanisława Prusińskiego
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marii Libery,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Ireny Górniak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
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Ludzie dobrej roboty
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historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

W

śród dzisiaj prezentowanych Państwu
wycinków mamy kilka prezentacji
z cyklu „Ludzie dobrej roboty”. Zdjęcia
najbardziej wyróżniających się pracowników,
kilka zdań o nich - oczywiście w kontekście że są
aktywnymi działaczami PZPR lub ZMP, że pracują, uczą się, itp. Niestety nie dowiemy się z tych
notatek, jakimi byli ludźmi, co lubili, jakie mieli
pasje i zamiłowania. O sympatycznie prezentującej się na zdjęciu pani Danusi Banaszkiewicz
przeczytamy, że jest pilna i pracowita, lubiana
przez koleżanki. Z kolei pani Zofia Kapeluszna
zaprezentowana jest jako urodzona aktywistka
społeczna, która dużo swojej uwagi poświęca
ludziom i ich problemom. Takie osoby wciąż są
bardzo potrzebne.
Natrafiliśmy także na ciekawy „przegląd”
zakładowych klubów. Tam toczy się bogate życie,
działają przeróżne kółka zainteresowań, można

obejrzeć telewizję, pograć w ping-ponga, itd.
Jednym słowem: życie oświatowo-kulturalne kwitnie...
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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Maszerowali z kijkami
i werwą!
piątek, 25 V 2018
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sport

Piękny finał sezonu
e wspaniałych nastrojach
zakończył się sezon naW
szych piłkarek ręcznych. W ro-

zegranym w dniu 12.05.2018
meczu w Dolnośląskiej Lidze
Dziewczynek MKS Victoria
Świebodzice pokonała na własnym parkiecie MKS Zagłębie
Lubin 14:6 (8:4). Tym wynikiem dziewczyny zapewniły sobie III miejsce w Lidze Dolnośląskiej. Brawo!
Kolejny rozegrany mecz towarzyski nasze dziewczęta zremisowały z Zagłębiem 14 : 14 i
ostatecznie przegrały w rzutach
karnych. Na zakończenie sportowej soboty mecz towarzyski

FOT. UŻYCZONE SENIOR AKTYWNY OBYWATEL

22

tradycyjnie pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, a jego organizatorem było Stowarzyszenie „Senior=Aktywny
Obywatel”.
- Jak co roku było to bardzo
udane wydarzenie, dopisały
nam i humory, i pogoda - mówi

ŚDS w Arboretum
czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy odwiedzili
U
miejsce, które z pewnością wiosną należy do najpiękniejszych. To arboretum w Wojsławicach.

- Mieliśmy niezapomniane doznania zarówno wzrokowe,
słuchowe ale przede wszystkim zapachowe, które były tak intensywne, że można się było w nich zapomnieć - mówi zgodnie
uczestnicy wyprawy. - Te cudnie spędzone chwilę w tej pięknej
aurze kwitnących kwiatów na pewno długo zostaną w naszej
pamięci, a poniżej kilka pięknych zdjęć z naszego wyjazdu.

Bogumiła Kuliberda, prezes
stowarzyszenia. - Dziękuję serdecznie wszystkim za udział
i zapraszam do wspólnego maszerowania z nami częściej!
Przypominamy, że Stowarzyszenie „Senior=Aktywny
Obywatel” zaprasza w swoje
szeregi wszystkie osoby 50

i 60+, które mają ochotę na
działanie i ciekawe inicjatywy.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 28
(Gimnazjum nr 1), zaprasza we
wtorki od godz. 9:00 do 11:00
a w środy od 10:00 do 12:00.
I

Teakwondo i kickboxing

Świebodzice, 26 maja,
hala OSiR, godz. 10:30-16:00

Zapraszamy na sportowe wydarzenie w naszym mieście.
Widowiskowy zmagania dzieci, młodzieży i dorosłych
w teakwondo i kickboxingu.
Spodziewamy się nawet 300 zawodników z całej Polski
Zawody odbędą się w naszej hali OSiR Świebodzice,
organizatorzy zapewniają każdemu zawodnikowi ciepły posiłek.
Zapowiada się dobre, sportowe widowisko.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania.

FOT. VICTORIA
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maja był wyjątkowo
bogatym w wydarzenia dniem w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób
wzięło udział w przedpołudniowym Marszu Nordic Walking
studentów trzeciego wieku oraz
stowarzyszeń senioralnych.
Świebodzicki marsz odbył się

rozegrała BRYGADA Rodziców vs Młodziczki i Juniorki
MKS Victoria Świebodzice.
Nasze wychowanki po raz kolejny pokazały, jak ciężko pracowały przez cały sezon i wygrały
mecz 31:27. Gratulujemy rodzicom, którzy brali udział we
wczorajszym spotkaniu. Było to
dla nich nie lada wyzwanie, ale
też super zabawa. Gratulujemy
trenerowi Markowi Gąsiorowi
za przygotowanie naszych wychowanek do sezonu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowaniach do turniejów oraz widzom za wspaniały i głośny doping.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nieruchomość
l. mieszkalny 2 (6)
l. mieszkalny 2 (15)
l. mieszkalny 1 (10A)
l. mieszkalny 1 (16)
l. mieszkalny 6 (3)
l. mieszkalny 2 (3)
l. mieszkalny 2 (24)
l. mieszkalny 1 (16)
l. mieszkalny 7 (2)

Nr działki
179
418/70
431/52 i 431/50
284/11
522/13
522/13
375/5
20/5
431/36

Obręb
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

OFERTA PRACY
NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO
KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZICACH
W SEZONIE LETNIM 2018
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zatrudni ratowników wodnych z aktualnym zaświadczeniem KPP na kąpielisko
miejskie na okres od 15.06.2018 r. do 02.09.2018 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów:
podanie, CV, zaświadczenia ukończenia szkolenia ratownika wodnego, zaświadczenia KPP w siedzibie OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. przy ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice lub mailowo na adres:
sekretariat@osir.swiebodzice.pl
W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
OFERTA PRACY NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO
W WODNYM CENTRUM REKREACJI W ŚWIEBODZICACH
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zatrudni ratowników wodnych z aktualnym zaświadczeniem KPP do Wodnego
Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów: podanie, CV,
zaświadczenia ukończenia szkolenia ratownika wodnego, zaświadczenia KPP w siedzibie OSiR Świebodzice Sp.
z o.o. przy ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice lub mailowo na adres: sekretariat@osir.swiebodzice.pl
W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.”).
a
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. poszukuje również pracownika na stanowisko kasjerki. Szczegóły pod numerem
telefonu 74 666 96 20 w. 21. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV (proszę zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.”)

POTRZEBNY PRACOWNIK

STRÓŻOWANIE-DBANIE O POSESJĘ

OFERTA
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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
Stawowa
Sienkiewicza
Wałbrzyska
Strzegomska
Mickiewicza
Mickiewicza
Rynek
Krasickiego
Pilsudskiego

piątek, 25 V 2018

tel. 886 564 506

SPRZEDAŻY

działek budowlanych
w DOLINIE ZAMKÓW I OGRODÓW

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. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze
na ulicy Krzywoustego. Najlepszy układ
pomieszczeń. Jasne, przestronne,
słoneczne. 67 m2 cena 163 tys.
2. Wałbrzych. Piaskowa Góra. Kawalerka
z jasną kuchnią na III piętrze.
Po kapitalnym remoncie.
W pełni umeblowana. DOSKONAŁA
INWESTYCJA. 27 m2 cena 93 tys.
3. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
kawalerka w nowej części osiedla.
Duży balkon. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. Okna zostały
wymieniony. III piętro. 33,7 m2 cena 89 tys.
4. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze
na ulicy Krzywoustego. Po remoncie.
48 m2 cena 163 tys.
5. Do sprzedania kawalerka na I piętrze
na ulicy Granicznej. Mieszkanie
do kapitalnego remontu. 37 m2 cena 43 tys.
6. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie piecowe. Okna częściowo
wymienione PCV. 67 m2 cena 105 tys.
7. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. I piętro,
po remoncie. 48,4 m2 cena 169 tys.
8. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku
i posiada bardzo duże grono stałych
klientów. Możliwość przerobienia
na mieszkanie. 47 m2 cena 120 tys.
9. 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.
10. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. III piętro.
67 m2 cena 174 tys.
11. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.

60,7 m2 cena 84500,00
12. 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.
13. 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.
14. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
gazowe. Kamienica po renowacji, domofon.
II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
15. 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.
16. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
17. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
18. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie. 132 m2
cena 255 tys.
19. 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.
20. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
22. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2
cena 95 tys.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport,
godziny popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Chwaliszowie, wymarzonym miejscu, malowniczo położonych w dolinie rzeki Strzegomki.
Wszystkie działki znajdują się w Chwaliszowie na
terenie Osiedla Młodych, posiadają niezbędne
dokumenty do przystąpienia do zakupu i budowy,
żeby móc rozpocząć budowę bez chodzenia po
urzędach.
Proponowana cena: 65,00 zł/m2, a powierzchnia
każdej z działek jest w granicach 1000 m2.
Wymarzone miejsce do zamieszkania w pięknej
okolicy.
Dodatkowe atrakcje to bliskość pięknych obiektów
his-torycznych takich jak na przykład :
G Zamek Książ z Księżańskim Parkiem Krajobrazowym,
G Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka nazywany
porcelanowym Pałacem,
G oraz inne niewymienione wysokiej klasy historycznej na przykład PALMIARNIA położona w tym
rejonie.

Przez wieś przebiega kilka ważnych szlaków turystycznych:
G Szlak Zamków Piastowskich
G Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

Na uwagę zasługuje fakt bliskości Uzdrowiska
Szczawna Zdroju, Świebodzic i Wałbrzycha oraz
rozwiniętej infrastruktury (sklepy,urzędy).
Proponuję przekazać tę wiadomość znajomym
i bliskim, żeby ich tez zachęcić do kupna i zamieszkać wspólnie w dobrym otoczeniu i towarzystwie w Chwaliszowie na Osiedlu Młodych!
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu numer telefonu 601 706 117.
ANNA ANTONISZYN
lub
Biuro Nieruchomości Mój Dom S.C.
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
tel. 889746534 lub 607867971

otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras
12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje
po remoncie, okumentowane
projektami i pozwoleniami
na budowę. Tel. 693 451 569
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym

stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Sprzedam VW Polo 1,4
benzyna, przebieg 178 tys.
km, sprzęgło, akumulator,
opony nowe, sprawny.
Rok 1997, cena 2400 PLN,
Tel. 603 787 301

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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