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parkowanie czasowe
Od 6 sierpnia w centrum zaczyna obowiązywać
parkowanie czasowe. Na południowo-zachodniej
pierzei (od strony fontanny), będzie można
pozostawić swoje auto w wyznaczonym limicie
czasowym - maksymalnie na godzinę.
Miasto przygotowało dla kierowców zegary
parkingowe, które będziemy umieszczać
za przednią szybą. Będą dostępne bezpłatnie.
- To na początek kilkanaście miejsc parkingowych,
na których będzie można pozostawić swoje auto
maksymalnie jedną godzinę - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Ale ta godzina wystarczy,
by zrobić drobne zakupy czy odwiedzić urząd w celu
załatwienia sprawy. Taki jest cel wprowadzenia
nowych zasad i mam nadzieję, że mieszkańcy
przyjmą takie rozwiązanie ze zrozumieniem.
Strefy parkowania czasowego obowiązują
także w innych miastach i są dobrym rozwiązaniem,
upłynniającym ruch w centrach miast.
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Do końca
listopada będzie
gotowy drugi peron
na dworcu
w Świebodzicach.
Ulica Królowej
8
Jadwigi w dwóch
trzecich gotowa.
Mieszkańcy nowych
budynków mają
wygodną jezdnię
i chodnik.
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„Obywatelski”
radny znów dostał
złotówkę, bo nie
chodzi na sesje.

Rumaki i powozy
Więcej str. 3

Brawo Hania!
Zawodniczka Klubu
Sportowego Rekin
Świebodzice Hanna
Zawadzka zdobyła
Wicemistrzostwo Polski
Juniorów w pływaniu.
Niebywały sukces udało
się osiągnąć na dystansie

Rozpoczęła się
9
renowacja
drugiego sarkofagu
rodziny Hochbergów.

sprinterskim 100 m
stylem dowolnym.
Gratulujemy
zawodniczce, rodzicom,
trenerom wybitnego
osiągnięcia!
Str. 22

Wakacje
12
w pełni - dzieci
szaleją na basenie,
w parku linowym
i wycieczkach
po okolicy.

Piękne rumaki, stylowe powozy, dostojni dżentelmeni
w cylindrach i damy w długich sukniach. W niedzielę
15 lipca przenieśliśmy się w czasy wysokich sfer.
Str. 4-5

Kat Asty

Goście z Harbina

przed sądem

Wizyta na wysokim szczeblu - władze 10-milionowego
miasta chcą nawiązać relacje partnerskie
ze Świebodzicami!
Str. 6

Rozpoczął się proces
34-letniego Artura P.
oskarżonego o skatowanie
bezbronnej suczki. Piesek
miał połamane łapy
i miednicę. Przed dalszym
maltretowaniem uratowali
ją dobrzy ludzie. Dziś Asta
ma już nowy dom.
A oprawca nie przyznaje się
do winy, prze sądem
odmówił wyjaśnień.
Przyznał jednak
we wcześniejszych
zeznaniach, że pies go
irytował, brudził i szczekał...
Mamy nadzieję, że sąd
wymierzy mu surową karę.
STOP oprawcom zwierząt!
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INFORMATOR
G POGOTOWIA
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
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
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
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)
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
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

Dziękujemy za udział w konkursie
poprzednim numerze ogłosiliśmy
szybki konkurs z okazji 300-tnego
W
wydania Gazety Świebodzickiej. Mieliśmy

dla Państwa 5 zestawów gadżetów promocyjnych miasta, a żeby je otrzymać, wystarczyło odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego
czytacie Gazetę Świebodzicką?
Odpowiedzi były różne - ale bardzo miłe. Otóż nasi Czytelnicy kupują nas i czytają, bo:
G chcą się dowiedzieć o tym, co aktualnie dzieje się w mieście
G lubią cykl „Świebodzice w wycinkach
prasowych”
G jest dużo zdjęć
G są zapowiedzi wydarzeń i imprez
w mieście

Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom. A są to:
G Pani Halina Marchewka
G Pani Barbara Różańska
G Pan Piotr Szcześniak
G Pan Jan Klepiec
G Pani Ada Słowik.

Tu zyskasz bezpłatne porady
prawne
Przypominamy, że świebodziczanie mogą korzystać z porad prawnych
w ramach rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki
staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza w Świebodzicach taki
Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych został uruchomiony w połowie
stycznia. Punkt działa dwa dni w tygodniu, w każdy czwartek i piątek,
w godzinach od 15:00 do 19:00 w budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Żeromskiego 27 - pok. nr 9, I piętro.

Serdeczne podziękowania Panu

Markowi Rachwalikowi,

Ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Mikulicz w Świebodzicach

Dziękujemy za te opinie, staramy się, by
Gazeta Świebodzicka dostarczała co dwa
tygodnie najświeższych wieści z różnych
obszarów życia miasta: samorządowego,
społecznego, kulturalnego, ale i kryminalnego. Nasze informacje są rzetelne i sprawdzone, od początku ukazywania się kosztujemy symboliczną złotówkę. Niektórzy
nazywają nas pogardliwie „biuletynem”,
ale najważniejsza jest opinia świebodziczan i fakt, że regularnie sięgają po Gazetę
Świebodzicką.

oraz całemu Personelowi medycznemu
za opiekę nad naszym mężem i ojcem
Stanisławem Burligą
Składa Rodzina

Prawnik radzi

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

rodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą
D
za naszym pośrednictwem

udzielają świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek, Maciej
Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dzień dobry. Policja
zatrzymała mojego syna za
jazdę po „kieliszku”. Co mu
grozi, czy syn straci prawo
jazdy? - pyta pani Bożena
Szanowna Pani Bożeno,
ciężko jest jednoznacznie
odpowiedzieć na tak ogólnikowe pytanie. Przedstawimy zatem możliwe konsekwencje
w zależności od okoliczności.
Po pierwsze, sytuacja Pani syna
będzie przede wszystkim zależała od tego, czy syn popełnił
przestępstwo, czy jedynie wykroczenie. Samo wykrycie przez
Policję podczas kontroli alkoholu w organizmie nie przesądza
jeszcze bowiem o przestępstwie.
Należy mieć bowiem na uwadze, iż w Polsce ustawodawstwo
wyróżnia dwa poziomy stężenia
alkoholu we krwi - stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Konsekwencje jazdy pod
wpływem mogą być zatem
różne może to być właśnie wykroczenie, za które grozi kara
aresztu lub grzywny, albo zdarzenie może być zakwalifikowane już jako przestępstwo. Wówczas konsekwencje są bardziej
poważne, bowiem grozi za nie
nie tylko kara grzywny, ograniczenia wolności, ale nawet kara
pozbawienia wolności. Uściślijmy zatem: ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia
gdy zawartość alkoholu we krwi
przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu
w 1 dm3 wydychanego powietrza jest wyższa niż 0,25 mg.

Według naszego Kodeksu karnego prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi natomiast w sytuacji, gdy zawartość alkoholu
we krwi wynosi od 0,2 do 0,5
promila alkoholu, albo w 1 dm3
wydychanego powietrza wynosi
od 0,1 mg do 0,25 mg. Wówczas
mamy do czynienia z wykroczeniem. I tak, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo
grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§1a. Tej samej karze podlega,
kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
podobnie działającego środka,
prowadzi na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w §1.
§2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w §1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1
orzeka się zakaz prowadzenia
pojazdów.
§4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1a
lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w §1.
Natomiast, jak już wcześniej
wspomniano, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzeźwości jest przestępstwem, za które ponosi się odpowiedzialność na podstawie art.
178a Kodeksu karnego. Zgodnie
z jego zapisami, sprawcy tego
przestępstwa grozi już nie tylko
kara grzywny, kara ograniczenia
wolności ale także kara pozba-

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

wienia wolności (do lat 2). „Art.
178a.
§1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
lat 2.”
Warto w tym miejscu zważyć,
że jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za
przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości (lub prowadzenie
pojazdu pod wpływem środka
odurzającego) wówczas kara
mu grożąca jest zdecydowanie
surowsza. Sprawca taki bowiem
musi liczyć się z karą pozbawienia wolności nie mniejszą niż
3 miesiące, a sięgającą 5 lat. Podobna sankcja grozi także w innych sytuacjach, o których wyczerpująco stanowią kolejne
paragrafy art. 178a Kodeksu karnego. I tak, w myśl §4 omawianego przepisu: „Jeżeli sprawca
czynu określonego w §1 był
wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174,
177 lub art. 355 §2 popełnione
w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego
albo dopuścił się czynu określonego w §1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega
karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.”
Niekiedy, gdy spełnione są
odpowiednie przesłanki ustawowe, można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.
Nie wnikając w szczegóły tego
zagadnienia, należy jedynie
wspomnieć, że mogą się o nie
ubiegać osoby niekarane uprzednio za przestępstwo umyślne.
Niemniej jednak wsiadanie
„za kółko” po alkoholu zazwyczaj rodzi bardzo poważne kon-

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

sekwencje. Zalicza się do nich
nie tylko ryzyko kary tak dotkliwej jak chociażby kara pozbawienia wolności, lecz także, co
dla wielu kierowców może okazać się zdecydowanie bardziej
dotkliwsze - zastosowanie środka karnego w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów.
I w tym przypadku należy
rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów - czyli sytuacja w której Sąd nie ma wyjścia i musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Druga - fakultatywna. Wówczas Sąd, po analizie całej sprawy sam decyduje
czy odebrać nam prawo prowadzenia pojazdu, czy też nie.
Należy również pamiętać, że
w pewnych sytuacjach Sąd może nam zakazać prowadzenia
pojazdów nawet dożywotnio.
A więc, Sąd może orzec zakaz
prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, w razie skazania
osoby uczestniczącej w ruchu za
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli
uzna, że okoliczności popełnionego przestępstwa wskazują na
to, że prowadzenie pojazdu
przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd
musi natomiast obligatoryjnie
orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów
konkretnego rodzaju, na okres
nie krótszy niż 3 lata, jeżeli
sprawca w czasie popełnienia
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był
w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Natomiast niejednokrotnie będziemy mieli do czynienia
z sytuacją, kiedy Sąd jest zobowiązany do zastosowania jeszcze surowszego środka karnego
w postaci zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Ma to miejsce
chociażby w razie popełnienia
przestępstwa określonego w art.
178a §4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 173, którego
następstwem jest śmierć innej
osoby lub ciężki uszczerbek na
jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 §2 był w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego lub zbiegł
z miejsca zdarzenia. Zakazu tego Sąd nie zastosuje jedynie

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

w przypadku, gdy zajdzie wyjątkowy wypadek, uzasadniony
szczególnymi okolicznościami.
O zakazie prowadzenia pojazdów stanowi art 42 Kodeksu
karnego, wedle którego:
„§1. Sąd może orzec zakaz
prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania
osoby uczestniczącej w ruchu za
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności
popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu
przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. §1a.
Sąd orzeka zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: 1) art.
178b lub art. 180a; 2) art. 244,
jeżeli czyn sprawcy polegał na
niezastosowaniu się do zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
§ 2.Sąd orzeka, na okres nie
krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo
pojazdów określonego rodzaju,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w §1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka
odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art.
173, art.174 lub art.177.
§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 178a § 4 lub
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego
w art. 173, którego następstwem
jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego wart. 177§
2 lub w art. 355 §2 był w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego lub zbiegł
z miejsca zdarzenia, chyba że
zachodzi wyjątkowy wypadek,
uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
§4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby
prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych
w § 3”.
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia AGORA
Nakład: 1200 egzemplarzy

Wprowadzamy
parkowanie czasowe
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

O

d 6 sierpnia w centrum
zaczyna obowiązywać
parkowanie czasowe.
Na południowo-zachodniej pierzei (od strony fontanny), będzie można pozostawić swoje auto w wyznaczonym
limicie czasowym - maksymalnie na godzinę. Miasto przygotowało dla kierowców zegary
parkingowe, które będziemy
umieszczać za przednią szybą.
Będą dostępne bezpłatnie.
- Godzina wystarczy na załatwienie sprawy w urzędzie czy
zrobienie drobnych zakupów
i taki jest cel wprowadzenia parkowania czasowego - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Świebodzice są chyba wśród
nielicznych miast w Polsce, któ-

ważny temat

Rzeczywiście, takie rozwiązania mają chociażby Racibórz
czy Mińsk Mazowiecki - i są
one uzupełnieniem istniejących
tam stref płatnego parkowania.
Zasady zaczną obowiązywać
od sierpnia, ale w pierwszym
okresie obowiązywania Straż
Miejska nie będzie nakładać
mandatów.
- Zależy nam w pierwszej
kolejności na dotarciu z informacją do mieszkańców, dlatego
będziemy zostawiać ulotki za
wycieraczkami zaparkowanych
aut, by kierowcy mieli czas oswoić się z nowymi zasadami - dodaje Łukasz Gil, Komendant
świebodzickiej Straży Miejskiej.
W 2017 roku ankietę dotyczącą wprowadzenia strefy płatne-
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Tu będzie obowiązywało
parkowanie czasowe

Jak wygląda zegar czasowy?
re nie mają strefy płatnego parkowania. W naszym mieście
parkujemy za darmo, co ma
swoje plusy i minusy. Plusem
jest to, że nie płacimy za postój
w ścisłym centrum. Minusem
- dramatyczny brak miejsc postojowych zwłaszcza w Rynku.
Od godziny 9:00 do mniej więcej 16: 00 znalezienie wolnego
miejsca graniczy z cudem.
Dlatego - po m. in. konsultacjach przeprowadzonych wśród
właścicieli sklepów i punktów
usługowych w Rynku - miasto
wprowadza ograniczone parkowania na jednej pierzei.
- To na początek kilkanaście
miejsc parkingowych, na których można pozostawić swoje
auto maksymalnie jedną godzinę - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Ale ta godzina
wystarczy, by zrobić drobne
zakupy czy odwiedzić urząd
w celu załatwienia sprawy. Taki
jest cel wprowadzenia nowych
zasad i mam nadzieję, że mieszkańcy przyjmą takie rozwiązanie ze zrozumieniem. Strefy parkowania czasowego obowiązują
także w innych miastach i są
dobrym rozwiązaniem, upłynniającym ruch w centrach miast.

go parkowania przeprowadziła
Młodzieżowa Rada Miejska. Jej
wyniki wskazały jasno, że mieszkańcy są przychylni rozwiązaniom wprowadzającym opłaty
za parkowanie, w szczególności
właściciele sklepów i punktów
handlowych. Większość pytanych była na tak, a wśród nich
32 przedsiębiorców z Rynku
wyraziło aprobatę dla takiego
rozwiązania.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wybrał inną alternatywę,
by nie obciążać mieszkańców
opłatami, ale jednocześnie umożliwić większy dostęp do miejsc
parkingowych w centrum. Niewykluczone, że strefa parkowania czasowego będzie rozszerzona w przyszłości np. o jeszcze jedną pierzeję. To temat do
analiz, na razie zobaczymy, jak
zafunkcjonuje nowe rozwiązanie.

Jest to kartonowy
zegar, który
z jednej strony
ma przydatne
informacje
z numerami
telefonu
i herbem
naszego miasta
- z drugiej,
tej najważniejszej
- właśnie zegar
z podziałem
czasowym.

Jak parkujemy?

Przydatne rozwiązanie

W momencie zaparkowania auta ustawiamy zegar czasowy na godzinę przyjazdu - czyli np. 10:00
i wkładamy zegar (z widoczną tarczą) za przednią szybę auta.
Jeśli przyjedziemy o godzinie niepełnej - np. 10:30, ustawiamy zegar na „połówkę” między godzinami.
Jeśli jest to np. 10:50 - zaokrąglamy w górę, czyli ustawiamy na 11:00.
Zegar jest do wielokrotnego użytku, zatem warto go mieć zawsze pod ręką w samochodowym
schowku.

Będzie większa rotacja aut

Wspierajmy rodzimy handel

I JAROSŁAW DĄBROWSKI
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

I ZDZISŁAW PANTAL
Wiceprzewodniczący RM

- Nowa organizacja ruchu tzw. strefa ograniczonego
postoju, ma na celu zapewnienie mieszkańcom oraz firmom
znajdujących się w ścisłym Rynku lepszy dostęp do usług i handlu
poprzez zwiększenie ilości wolnych miejsc postojowych.
Ograniczona liczba miejsc postojowych wymaga zastosowania
rozwiązań, zwiększających rotację parkujących. Mam nadzieję,
że ten pomysł spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców
i stanowić będzie skuteczną alternatywę dla stref płatnego
parkowania, stosowanych w innych miastach.

- Niestety przybywa nam aut, co widać nie tylko
w centrum, ale i na osiedlach, dlatego to dobrze, że burmistrz
zauważa ten problem. Osobiście zachęcałbym świebodziczan
do większego korzystania z alternatywnych form komunikacji,
nasze miasto jest tak zwarte, że można w wiele miejsc dotrzeć
piechotą czy rowerem, niekoniecznie samochodem. Ale strefa
parkowania czasowego jest ważna dla tych, którzy chcą zrobić
w centrum zakupy i wesprzeć tym samym rodzimy handel.
Popieram.

I MAREK GĄSIOR
Komisja Handlu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

- To dobre rozwiązanie, upłynni ruch w centrum, umożliwi
zrobienie drobnych zakupów w Rynku, myślę, że zwłaszcza
dla prowadzących w centrum handel to przydatne rozwiązanie.

Szukamy rozwiązań
I JACEK ŻYGŁOWICZ
Komisja Handlu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

- Miejsc parkingowych coraz mniej, a aut coraz więcej. Cieszę się,
że próbujemy szukać jakichś rozwiązań, nie sięgając od razu do
kieszeni mieszkańców. Choć jeśli świebodziczanie aprobują strefę
parowania płatnego, to może należy się do tego tematu
przymierzyć.

Podróż w czasie
4
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Po raz trzeci świebodzicki Rynek scenografią dla XIX-wiecznych powozów

T

o było wyjątkowe, niedzielne przedpołudnie.
Prawdziwa podróż w czasie do przełomu XIX
i XX wieku. 15 lipca przenieśliśmy się waśnie w te niesamowite
czasy - czasy konnych powozów,
stylowych fraków i cylindrów,
długich sukien - jednym słowem
wysokich sfer. Wszystko to za
sprawą VI Międzynarodowego
Konkursu Powożenia Tradycyjnego im. Księżnej Daisy von

Pless, który ponownie zagościł
w Świebodzicach. Jedna z prób
terenowych odbywała się właśnie
w świebodzickim Rynku.

chu. Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem, i miała swoje
dwie odsłony: wałbrzyską i świebodzicką.
Główna część pokazów odbyła
się na hipodromie w Książu, ale
dzięki współpracy nawiązanej
przez organizatorów z władzami
naszego miasta i przychylności
burmistrza Bogdana Kożuchowicza mieliśmy możliwość podziwiania 20 stylowych powozów i umiejętności powożących

Tegoroczny konkurs im. księżnej Daisy von Pless odbył się
w dniach 14-15 lipca, a patronat
nad nim objął wnuk księżnej
- Bolko VI książę pszczyński.
Organizatorami imprezy byli:
Polskie Towarzystwo Powozowe
oraz Zamek Książ w Wałbrzy-

zaprzęgami w sercu naszego miasta.

Pokazy były niezwykle widowiskowe - w Świebodzicach zawodnicy mieli do pokonania dwa
trudne zadania: przejechanie
dwoma kołami powozu przez
wyznaczoną linię boczną oraz
cofanie - niezwykle trudna konkurencja tym bardziej, że konie
bardzo nie lubią jazdy do tyłu. To
po prostu wbrew ich naturze.

Większość zawodników wywiązała się z tego bezbłędnie, publiczność zgromadzona w Rynku
nie szczędziła braw. Szczególny
podziw wzbudził tzw. tandem
- powóz zaprzężony w konia dyszlowego i lejcowego, na którym
jechała amazonka. Powozy prezentowały zresztą bardzo różne
typy pojazdów, był m. in. powóz
góralski, do przewożenia psów
na polowanie, do przewożenia
hotelowych gości, i wiele innych.

Bogdan Kożuchowicz: Cieszę się, że świebodziczanie polubili
to wydarzenie

PIĘKNIE PREZENTOWAŁY SIĘ POWO
POD NASZYM RATUSZEM

Powozy przyjeżdżały do nas przez Bramę Książańską

Powożące panie to rzadkość, tym bardziej należą im się słowa uznania

Pięknie prezentowali się Ci Państwo w stylowych kapeluszach

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

...i okolicy

trzeba jechać do Książa, by te
wszystkie cuda zobaczyć, bo one
przyjechały do nas - mówiła uśmiechnięta pani Halina, która
przyszła z rodziną podziwiać zaprzęgi.

Wszystkie pieczołowicie odrestaurowane, lśniące, zaprzężone
w cudnej urody rumaki.
- To była prawdziwa uczta dla
oczu - mówili zgodnie obserwujący widowisko. - Wyjątkowo
miłe wydarzenie, w dodatku nie

Miasto przygotowało dla widzów wygodne miejsca siedzące,
a prowadzący spotkanie w ciekawy sposób komentował zawody.
Dla najmłodszych były balony,
bezpłatne przejażdżki bryczką

z naszego Namlikowa, słodkości
i konkursy plastyczne, można było napić się kawy i czegoś chłodnego.
- Świebodzice już po raz trzeci
gościły uczestników zawodów,
nasz piękny Rynek jest idealną
scenerią dla wspaniale odrestaurowanych powozów. Sądząc po
tym, jak wielu mieszkańców
przyszło by obejrzeć to widowisko jestem przekonany, że ta

impreza jest doskonałą propozycją na spędzenie przedpołudnia
zwłaszcza, że każdorazowo pogoda dopisuje wyśmienicie - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Warto dodać, że niektórzy widzowie wspaniale przygotowali
się do uczestnictwa w wydarzeniu. Jak wszyscy wiemy, zawody
konne kojarzą się nieodłącznie
z wyszukanymi nakryciami gło-
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wy, zwłaszcza u dam. Zaprezentowały je nie tylko powożące
zaprzęgami, ale także oglądający.
Wyłapaliśmy kilka ciekawych
stylizacji - gratulujemy gustu
i wyczucia momentu. Przy okazji
apelujemy, by w przyszłym roku
każda z pań, wybierająca się na
konkurs, miała na głowie fantazyjne nakrycie. Będzie jeszcze
bardziej stylowo!

Te panie przygotowały się doskonale do imprezy - świetne
kapelusze!

I TERESA MAŁECKA
Radna Rady Miejskiej

OZY

FOT. ADRIAN SITKO, AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

- To wspaniała impreza, jedna z wielu organizowanych w naszym
mieście. Z radością w niej uczestniczyłam wraz z mieszkańcami,
mamy wielkie szczęście, że burmistrz Bogdan Kożuchowicz jest
otwarty na każdą inicjatywę, dzięki czemu mamy tak wiele
interesujących wydarzeń. Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa.

Tandem, czyli koń lejcowy i dyszlowy, wielka rzadkość. No i wspaniała amazonka

I

- NI hao - historyczna
wizyta delegacji chińskiej
6
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wieści z miasta

Czy przed nami wielka szansa nawiązania kontaktów gospodarczych z gospodarczą potęgą świata?

W

Świebodzicach
gościliśmy 6-osobową delegację wysokich rangą urzędników z chińskiego miasta Harbin. Tak, tak, tego samego,
o którym już wiele pisaliśmy na
naszych łamach. Harbin to miasto, które założyli polscy inżynierowie w XIX wieku, budujący
kolej trans azjatycką. Dziś Harbin to 10-milionowa metropolia.
Tym barsdziej więc dla Świebodzic to zaszczyt, że osoby z tamtejszych władz miejskich odwiedziły nasze miasteczko, spotkały
się z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem i mieszkańcami zrzeszonymi w Klubie Harbińczyka.

A więc NI hao
- czyli dzień dobry!
Wizyta miała miejsce 5 lipca.
Świebodzice odwiedziło 6 osób,
przedstawicieli władz miasta
Harbin, a także zastępca sekretarza Miejskiego Komitetu Komunistycznej Partii Chin. Można więc powiedzieć - przedstawiciele najwyższych władz miejskich.
Pojawienie się Chińczyków
z oficjalną wizytą w Świebodzicach to efekt powstania w Świebodzicach Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka i osobistych
kontaktów jego prezesa, Aleksandra Jermakowa, którego
babcia, rodzice i siostra urodzili
się w mieście Harbin.
Aleksander Jermakow od wielu lat posiada stały kontakt z panią Tang Li, redaktor naczelną
CRI Chińskiego Radia International z siedzibą w Warszawie
(radio nadaje w języku polskim
na cały świat, a pani Tang Li
gościła także w Świebodzicach
na otwarciu DKH).
- Mając na uwadze fakt powstania drugiego w Polsce Klubu
Harbińczyka ( pierwszy powstał
30 lat temu w Szczecinie) wspólnie z panią Tang Li opracowaliśmy liczne pisma do Mer Harbina i władz miasta o nawiązaniu
wzajemnej współpracy z DKH

Pamiątkowe zdjęcie pod ratuszem - obok burmistrza
Pan Ai Liming, przewodniczący chińskiej delegacji

Pamiątkowe zdjęcie w Dolnośląskim Klubie Harbińczyka

Prezent od chińskiej delegacji dla burmistrza miasta - jedna
ze słynnych rzeźb lodowych, które pwostają na dorocznym
festiwalu, odbywającym się w Harbinie
jak i miastem Świebodzice,
z jego władzami - mówi Aleksander Jermakow. - Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Zaprosiliśmy ich
- i przyjechali
Efekt zobaczyliśmy 5 lipca,
podczas wizyty gości z Harbina.
Delegacja spotkała się z Burmistrzem Miasta Bogdanem
Kożuchowiczem. Po zjedzeniu
wspólnego obiadu burmistrz
zaprosił gości do swojego gabinetu, gdzie każdy otrzymał drobny upominek - herb miasta do
wpięcia w klapy marynarki.
Goście z prawdziwą ekscytacją
oglądali ratusz, dopytywali o je-

go wiek, a w gabinecie burmistrza każdy z gości zrobił sobie
pamiątkowe zdjęcie.
Następnie wszyscy udali się
do siedziby Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gdzie mieści się Dolnośląski Klub Harbińczyka. Tam goście zostali przywitani melodią
„na wzgórzach Mandżurii” - to
pieśń, która towarzyszyła polskim harbińczykom podczas
wielu spotkań i wydarzeń.
Aleksander Jermakow przedstawił krótką prezentację, głos
zabrali także goście. W imieniu
delegacji wystąpił Pan Ai Liming, wice sekretarz miejskiego
komitetu Komunistycznej Partii
Chin, który dziękował za wspaniałe przyjęcie i przekazał, że
mieszkańcy miasta Harbin z radością przyjmują Świebodzic
jako nowe miasto partnerskie.

Gość podkreślił także, że liczy
na dalszą wzajemną współpracę
tak kulturalną jak i gospodarczą,
zapraszając tym samym władze
miasta Świebodzic jak i członków zarządu DKH do miasta
Harbin.
Delegacja przekazała także
drobne upominki na ręce burmistrza Bogdana Kożuchowicza, Aleksandra Jermakowa
a także potomków harbińczyków, którzy byli obecni na spotkaniu.
- W imieniu mieszkańców
Świebodzic dziękuję za tę wizytę, miłe słowa, i przekazuję także pozdrowienia dla mieszkańców miasta Harbin. Jesteśmy
bardzo wzruszeni z faktu goszczenia Państwa naszym małym
mieście, to dla nas wielkie wyróżnienie, że w 10-milionowje
metropolii usłyszano o Świebodzicach - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz, deklarując
także współpracę na jak najszerszym polu.
Czy te kontakty przełożą się
np. na współpracę gospodarczą? Niewykluczone, Gmina
Świebodzice jest taką współpracą bardzo zainteresowana
i z pewnością nawiązany kontakt będzie podtrzymywany.
- Chciałbym w tym miejscu
serdecznie podziękować Panu
Aleksandrowi Jermakow za osobiste zaangażowanie w nawiązanie kontaktów z miastem
Harbin, to bardzo cenna inicjatywa - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

W Klubie Harbińczyka gości witał Aleksander Jermakow, prezes
DKH

Upominek otrzymał także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jan Klepiec

Pan Ai Liming ze wzruszeniem mówił o przyjaźni i historycznych
więziach, jakie łączą mieszkańców Harbina z Polakami,
potomkami założycieli miasta

W

R E K L A M U J

G a z e c i e

Ś w i e b o d z i c k i e j

t e l .

Skład chińskiej delegacji:
1. Mr. Ai Liming, Vice Secretary of Communist Party of
China(CPC), Harbin Municipal Committee (zastępca sekretarza
miejskiego komitetu partyjnego)
2. Mr. Lyu Beigang, Vice Director of General Office of Communist
Party of China(CPC), Harbin Municipal Committee
(również przedstawiciel władz partyjnych)
3. Mr. Zhang Chunming, Deputy Director of Organization
Department of Harbin Municipal Committee (zastępca dyrektora
biura organizacyjnego miasta Harbin)
4. Mr. Liu Zhicheng, Director of Shuangcheng District
(szef jednego z dystryktów)
5. Mr. Guo Jingchun, Deputy Head of Publicity Department,
Communist Party of China(CPC), Harbin Municipal Committee
(Kierownik wydziału prasowego miejskiej komórki partyjnej)
6. Mr. Cao Ru, Deputy Director-General of Harbin Foreign
and Overseas Chinese Affairs Office (Zastępca dyrektora biura
spraw zagranicznych miasta Harbin)

S I Ę

6 6 0

1 5 7

5 1 8

Będzie drugi tor
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje
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Budowa nowych peronów ma się zakończyć do końca listopada

W

Zapytaliśmy także o kwestię
zamkniętego na chwilę obecną
przejazdu, prowadzącego w kierunku ogrodów działkowych,
zlokalizowanych w pobliżu Osiedla Sudeckiego.
- Przejazd ten zostanie uruchomiony w nowej lokalizacji.
Będzie przesunięty o ok. 50 m
w stosunku do dotychczasowej
lokalizacji - wyjaśnia Zbigniew
Wolny. - Otrzyma nową nawierzchnię. Będzie zaopatrzony
w nowe rogatki i sygnalizację
świetlną oraz monitoring. Uru-

Kolejowe S.A. - Prace na stacji
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Trwają prace torowe,
przy przebudowie sieci trakcyjnej oraz budowie peronu nr 1.
Rozpoczęto także prace przy
modernizacji wiaty przy budynku dworca oraz nastawni.
Pasażerowie maja dostęp do
czynnego peronu wyznaczoną,
oznakowaną i osygnalizowaną
drogą dojścia. Dostęp od strony
budynku dworcowego i placu
przesiadkowego jest zorganizowany bez konieczności obejść.
Rzeczywiście, pasażerowie
mogą już korzystać z nowego
peronu. Na zdjęciu wykonanym
z drona (dzięki uprzejmości
Adriana Sitko, dziękujemy)
widać, jak mocno przesunęły się
obecnie perony względem dworca. Pociąg zatrzymuje się w sporym oddaleniu od budynku.

A tak wygląda nasze nowe Centrum Przesiadkowe. Wkrótce,
dzięki staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza, z boku
budynku dworca przybędzie jeszcze dodatkowych 18 miejsc
postojowych

chomienie nowego przejazdu
podniesie stan bezpieczeństwa
pieszych oraz ruchu kolejowego.
Wiele osób mocno irytował
fakt zamknięcia przejazdu
- o czym jednak wszyscy użytkownicy byli informowani przed
rozpoczęciem prac. Dojazd umożliwiono od ul. Granicznej. Warto chyba jednak było „pomęczyć” się jeden sezon, by od
wiosny korzystać już z w pełni
komfortowego dojścia do ogródków. Warto też przypomnieć, że

W maju zapowiadaliśmy - opierając się
na zapewnieniach Kolei Dolnośląskich SA
- że w holu dworca stanie automat
do sprzedaży biletów. Niestety, Koleje
Dolnośląskie wycofały się z pomysłu.
- Obecnie pracujemy nad całkowicie
nowym system dystrybucji biletów dlatego
nie planujemy montażu biletomatów
- wyjaśnia Bogusław Godlewski, rzecznik
KD. - Zapraszamy naszych klientów
do korzystania ze sprzedaży biletów online
na www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu
oraz zakupu u konduktorów.
Brak kasy na świebodzickim dworcu wiele
osób denerwuje, czemu dają wyraz
na portalach społecznościowych. Faktem
jest, że kasa na nowym dworcu przydałaby
się, ale z drugiej strony w dzisiejszym
czasach możliwości zakupu niemal
wszystkiego przez Internet, to chyba nie
jest wielki problem. Kolejnym ułatwieniem
jest zakup biletu u konduktora - można to
zrobić bez problemu we wszystkich

W

utrzymanie przejazdu, podobnie
jak kilku innych w mieście,
przejmie na siebie samorząd - co
deklarował kilka miesięcy temu
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Mamy jeszcze jedną, dobrą
informację - dzięki zabiegom
burmistrza Bogdana Kożucho-

pociągach KD, jest także możliwość
płatności kartą.
- W dzisiejszych czasach zakup biletów
odbywa się u konduktora, który podchodzi
do podróżującego i przyjmuje opłatę
gotówką lub kartą bez dodatkowych opłat,
sam z takiej formy zawsze korzystam
- mówi Marcin Staszak, często
korzystający z połączenia Świebodzice-Wrocław. - Dla mnie brak kasy to żadne
utrudnienie. Domyślam się, że odejście
od kas w takich miastach jak Świebodzice
jest powszechne, ponieważ koszty
sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów
utrzymania lokalu wraz z obsługą.
A forma zakupu u konduktora jest po
prostu wygodną formą dla podróżujących.
Trudno nie przyznać słuszności takiej
wypowiedzi.
Nieco mylące może być także i to,
że obecnie w kasie dworcowej
umiejscowiona jest kasa OPS,
który czasowo zajmuje pomieszczenia

Mamy to! Kolejne 3,7 mln zł
dofinansowania
poniedziałek, 16 lipca,
burmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał
umowę na kolejne, duże dofinansowanie dla Świebodzic ze
środków unijnych. Świebodzice
otrzymały ponad 3,7 mln zł na
rewitalizację obszaru ulic: Krasickiego, Słowackiego i Piaskowej. Łączna wartość projektu to
ponad 5,7 mln zł. Prace już
trwają.
Rewitalizacja ulicy Krasickiego prowadzona jest od kilku

Perony są obecnie mocno przesunięte względem budynku
dworca
wicza udało się wydzierżawić
od PKP teren obok dworca, na
którym miasto wykona dodatkowych 18 miejsc postojowych.
- To oznacza, że w sumie będzie
ich więcej, niż przed modernizacją placu - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
I

Co z kasą?

FOT. ADRIAN SITKO

poprzednim numerze pokazaliśmy
Państwu nowe Centrum Przesiadkowe, zlokalizowane na Placu
Dworcowym. Potężna inwestycja, zrealizowana przez miasto
za 2,5 mln zł, w ramach ograniczania skutków tzw. niskiej emisji, służy mieszkańcom i pasażerom. Ci ostatni dopytują także
o termin zakończenia prac przy
budowie peronów. Mamy informacje w tej sprawie.
O wyjaśnienie poprosiliśmy
PKP.
- Na stacji Świebodzice
w czerwcu 2018 r. do eksploatacji został oddany peron nr 2.
Zakończenie budowy nowego
peronu nr 1 zaplanowane jest na
koniec listopada 2018 r. - wyjaśnia Zbigniew Wolny z zespołu
prasowego PKP Polskie Linie

miesięcy, zadanie dotyczy uporządkowania zarówno terenu
podwórek i sąsiedztwa zabytkowych murów miejskich, jak
i modernizacji nawierzchni ulic,
chodników, budowę placu zabaw i skweru rekreacyjnego.
- Po termomodernizacji, niskiej emisji i budowie terenów
rekreacyjnych to kolejne, duże
dofinansowanie dla Świebodzic.
Wszystkie złożone przez gminę
projekty zyskały pozytywną
opinię i wsparcie finansowe, co

dworca ze względu na remont budynku
przy ul. Piłsudskiego 8.
- Pomieszczenie kasowe wymaga
określonych warunków, posiadania
wzmocnionych szyb, kasy pancernej,
wynika to z przepisów. Kasa na dworcu
była do tego przystosowana, więc na
moment obecności OPS na dworcu
korzystamy z pomieszczeń kasowych,
przecież nie było sensu inwestować
i przygotowywać pomieszczenia
oddzielnego na kasę. A pragnę
przypomnieć, że konieczne jest nie tylko
bezpieczeństwo kasjera ale i pieniędzy
publicznych, które wypłacamy, a są to
obecnie duże kwoty - przypomina Izabela
Siekierzyńska, dyrektor OPS. - Naszym
marzeniem jest, by w ogóle odejść od kas
i wypłacania fizycznego gotówki,
ale to wymaga od naszych klientów
posiadania kont bankowych.

Biedronka rośnie
w oczach
rzy ul. Wałbrzyskiej trwa
rozbudowa sklepu popularP
nej sieci. Będzie większy, bar-

dziej nowoczesny.
- Celem prowadzonych prac
jest zwiększenie atrakcyjności
sklepu i podniesienie komfortu
zakupów poprzez zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Układ
sklepu stanie się bardziej funkcjonalny, znacznie zwiększy
się powierzchnia sali sprzedaży do ok. 840 m2. W placówce zostanie zamontowane
nowoczesne energooszczędne
oświetlenie LED. Prace
remontowe obejmą także mon-

taż przestronnych witryn frontowych, odświeżenie elewacji
i zmianę kolorystyki, która
zostanie dostosowana do najnowszych standardów obowiązujących w sieci Biedronka. Ponadto, zmodernizowana
placówka stanie się bardziej
przyjazna dla środowiska, co
stanowi jeden z filarów społecznej odpowiedzialności sieci Biedronka - informował Tomasz Palewicz, starszy menedżer sprzedaży w Jeronimo
Martins Polska, odpowiedzialny za sklep Biedronka w Świebodzicach.
I

Prace przy rewitalizacji Krasickiego trwają od kilku miesięcy,
efekty będziemy podziwiać w przyszłym roku
świadczy, że zostały przygotowane właściwie i spełniają oczekiwania społeczne - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Całkowita wartość projektów
z udziałem środków unijnych
w latach 2014-2018 to blisko 20
mln zł, dofinansowanie wyniosło 15,1 mln zł. Do tego trzeba
jeszcze dodać środki krajowe,
które gmina pozyskała m. in. na
remonty i modernizacje dróg
i chodników z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokal-

nych, Ministerstwa Edukacji
Narodowej (wysoka dotacja na
modernizację kręgielni) czy
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na m. in.
budowę kanalizacji i usuwanie
azbestu.
Łącznie wartość pozyskanego
dofinansowania w ostatnich
czterech latach to 17,5 mln zł
przy całkowitej wartości inwestycji z udziałem środków UE
i krajowych na poziomie 24 mln
zł.

Ponowne otwarcie sklepu ma nastąpić jeszcze tego lata

W następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej

Szykuje się kolejna, ciekawa inwestycja na Osiedlu
Piastowskim. Nowy inwestor, przyciągnięty doskonałą
infrastrukturą drogową i perspektywami rozwoju tej części
miasta, planuje wybudować apartamentowiec z centrum
fitness, bazą restauratorską, kawiarnią i uroczą, ukwieconą
pergolą. Więcej o tym, co powstanie - przeczytasz

3 sierpnia w naszej gazecie!

Królowej Jadwigi w dwóch
trzecich gotowa
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Nowa infrastruktura drogowa na Osiedlu Piastowskim

N

a Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach trwa budowa nowej ulicy - Królowej
Jadwigi. Droga na odcinku
ponad 200 metrów ma już wykonaną nawierzchnię z kostki
betonowej, podobnie chodnik.
Łącznie cała ulica liczyć będzie
365 metrów.
W ramach zadania zostały
wykonane prace podziemne:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i sieci wodociągowej. Ulica będzie miała
także nowoczesne, LED-owe
oświetlenie. Koszt budowy ulicy to ponad 1 mln zł i finansowany jest w stu procentach

z budżetu gminy Świebodzice.
Termin realizacji - do końca listopada.
Przy ul. Królowej Jadwigi
powstaje osiedle domów wielorodzinnych, które cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
nie tylko samych świebodziczan, ale także mieszkańców
okolicznych miast
Jest to dynamicznie rozwijający się obszar miasta, kilka
miesięcy temu miasto oddało do
użytku bardzo duże zadanie
- ulicę Królowej Elżbiety, która
kosztowała 4,5 mln zł i była realizowana w II etapach. Ta rozbudowująca się część osiedla
posiada obecnie bardzo nowo-

Nawierzchnia jezdni i chodników przy ul. Królowej Jadwigi
wygląda bardzo ładnie. A swoją drogą - mamy tu dwie
wyjątkowe „królowe”

czesną infrastrukturę drogową
i przyciąga nie tylko zainteresowanych kupnem mieszkania, ale
i nowych inwestorów.
- Nowa infrastruktura drogowa ma służyć mieszkańcom,
poprawiać komfort codziennego
życia. Dlatego po wykonaniu ul.

Królowej Elżbiety natychmiast
przystąpiliśmy do budowy ulicy
Królowej Jadwigi, będącej naturalnym przedłużeniem komunikacyjnym - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Cieszę
się, że miejskie inwestycje
powodują coraz większe zainte-

zbiedniał, za 2017 zainkasował ponad 9 tysięcy. Przedstawiciel Stowarzyszenia
Obywatelskie Świebodzice
po raz drugi otrzymał za
swoją pracę w samorządzie
dietę w wysokości 1 zł. Powód? Notoryczne nieobecności na sesjach i komisjach. W zasadzie od połowy
kadencji radny nie uczestniczy w pracach samorządu,
do którego wybrali go wyborcy.
Złotówkowa dieta jest
efektem
wprowadzenia
w 2017 roku uchwały, która
reguluje kwestie nieobecności. Każdy radny, którego
nieobecność na sesjach i komisjach, których jest członkiem, wyniesie więcej, niż
trzy miesiące pod rząd,
otrzyma za swoją „pracę”
symboliczne wynagrodzenie.

Projekt uchwały złożył
w lutym ub. roku radny Jarosław Dąbrowski, który
- jak argumentował w imieniu także swoich kolegów
z rady - nie może zgodzić
się na tak jaskrawe i wręcz
niemoralne marnotrawienie
publicznych pieniędzy.
Bo przypomnijmy, że
w 2016 roku radnego Skalnego w zasadzie nie było
w ogóle na sesjach ani komisjach, co jednak nie przeszkodziło mu bez zmrużenia oka zainkasować do kieszeni ponad 9.000 zł! Tyle
wyniosły jego diety po potrąceniach. W 2017 pan
radny zainkasował podobną
sumkę - a był na sesjach
tylko 6 razy (patrz ramka).
Ustawa o samorządzie
gminnym wyraźnie mówi,
że „Obowiązkiem radnego
jest przede wszystkim praca
w radzie i jej komisjach oraz
innych organach, do których radny został wyznaczony”, a co najważniejsze

Nieobecności radnego Skalnego

mln zł

 ŁUKASZ KWADRANS
radny z tego rejonu:
- Jestem wciąż pod wielkim wrażeniem
tempa rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w naszym mieście.
Na Osiedlu Piastowskim mieszkam
od urodzenia i wciąż mam w pamięci
jak wyglądało ono 10, 20, 30 lat temu. W kontekście przyszłych
inwestycji i tych aktualnie realizowanych konieczne było
zmodernizowanie, a właściwie wybudowanie od podstaw
ul. Królowej Elżbiety, a także powstanie nowej ul. Królowej
Jadwigi. Do takich realizacji podchodzi się również wskaźnikowo,
tzn. zwracając uwagę na to ile powstanie mieszkań, domów,
a tym samym ilu będzie mieszkańców korzystających z dróg.
Mam nadzieję, że zarówno developerzy, jak i osoby kupujące
nowe mieszkania i domy doceniają, że równolegle, tak szybko
powstała towarzysząca im infrastruktura drogowa. W niektórych
gminach wiele lat po wybudowaniu mieszkańcy czekają jeszcze
na drogi czy inną infrastrukturę. Poza tym dodatkowo
atrakcyjność tego obszaru poprawią jeszcze tereny urządzonej
zieleni oraz infrastruktura sportowa. Jestem usatysfakcjonowany
tym nie tylko jako radny z okręgu Osiedla Piastowskiego,
ale również jako mieszkaniec Świebodzic.

- „radny winny jest kierować się dobrem wspólnoty
samorządowej, utrzymywać
stałą więź z mieszkańcami
a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je organom do rozpatrzenia.
Radny Skalny nie wypełnia tych zobowiązań, bo go
w Świebodzicach na co
dzień nie ma. Swego czasu
twierdził, że spotyka się
z wyborcami... w weekendy.
A praca radnego to przecież udział w komisjach, sesjach rady, zgłaszanie wniosków, interpelacji w imieniu
mieszkańców. Po to ludzie
wybierają radnych.
Pan radny pracuje poza
miastem, bo tak mu się ułożyły sprawy zawodowe i to
szanujemy. Nie widzi dysonansu pomiędzy swoją nieobecnością na sesjach, a pobieraniem bez zmrużenia
oka diet - i to już trudno zaakceptować. Zwłaszcza, że
bardzo się stara, by nie przekroczyć terminu 3-miesięcznego i pojawia się od

czasu do czasu - aby móc
zainkasować dietę, oczywiście po potrąceniach. A to
już - przyznacie Państwo
- trochę żenujące. Tak bardzo szkoda tych kilku stówek miesięcznie?
- Zgłoszony w lutym
2017 roku przeze mnie wniosek o obniżenie diety radnych Miasta Świebodzic do
kwoty 1 zł w przypadku
długotrwałej nieobecności
na posiedzeniach Rady, kolejny raz niestety z przykrością muszę stwierdzić
był słuszny - komentuje radny Jarosław Dąbrowski.
- Radny Skalny reprezentujący Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, po
raz kolejny otrzymał 1 zł
diety. Szkoda, że niewypłacone pieniądze, przez
permanentną nieobecności
w posiedzeniach Rady, nie
mogą być przekazane np. na
cele charytatywne, ponieważ są środkami „znaczonymi”, które nie mogą być
rozliczone w inny sposób,
nad czym bardzo ubolewam.

zauważcie Państwo kwoty, jakie pobrał radny mimo,
iż prawie nie bywał na sesjach:
 2016 rok - obecność na sesjach - 0 (było 13),
komisjach - 0, pobrał 9228 zł diet
(dane z oświadczenia majątkowego)
 2017 rok - obecność na sesjach - 6 (było 12),
komisjach -1 - pobrał 9243 zł diet
(dane z oświadczenia majątkowego)
 2018 rok (do czerwca) - obecność na sesjach
- 2 razy (było 6), komisjach - 0 - pobrał 4201 zł diet
(dane z Biura Rady Miejskiej

1

Jestem pod wrażeniem

„Obywatelski” radny znów dostał 1 zł
adny Dariusz Skalny
znów dostał złotówkę
R
za nieobecności. Ale nie

resowanie tym obszarem nie
tylko developerów, ale także
mieszkańców okolicznych miast,
którzy kupują tu domy i mieszkania i wybierają Świebodzice
do osiedlenia się. To dowód, że
nasze miasto postrzegane jest
jako rozwijające się i atrakcyjne
pod wieloma względami.

WARTOŚĆ

Krzesło radnego Skalnego na sesjach zazwyczaj świeci
pustką...

Robimy kolejnych pięć
przejść dla pieszych

To jedno z tych niebezpiecznych przejść - ul. Wałbrzyska, przejście do szpitala
est już gotowa dokumentacja projektowa na modernizację oświetlenia
Jpięciu
kolejnych przejść dla pieszych

na terenie miasta. Jak Państwo pamiętają, cztery przejścia zostały w ten sposób zmodernizowane w roku ubiegłym. Nowe oświetlenie typu LED
zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo na wytypowanych „zebrach” na
ul. Strzegomskiej, Wałbrzyskiej oraz
Mieszka I. Jest jaśniej, piesi są bardziej
widoczni.
Obecnie miasto czeka na ostatnie
uzgodnienia i najprawdopodobniej
w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg
na to zadanie. Tym razem gmina będzie
je finansować z własnego budżetu.
Oto wytypowane do modernizacji
oświetlenia przejścia:
 ul. Wałbrzyska (przy szpitalu
 ul. Piłduskiego (przy Polnej)
 Ciernie 53 (nowo wytyczone
przejście)
 ul. Szkolna - przy kładce i przy
Sienkiewicza
Miasto sukcesywnie modernizuje także oświetlenie uliczne

- przewidziany jest dalszy ciąg ul.
Mieszka I od ul. Przechodniej do
Pileckiego, a także ciąg dalszy ulic
Prusa, Sienkieiwcza i Szkolnej oraz
mały odcinek łącznika Łączna-Mieszka I.
- Bezpieczeństwo na przejściach dla
pieszych jest bardzo ważne, przypomnę tylko, że mieliśmy dwa tragiczne
wypadki właśnie na tych przejściach,
które będą w najbliższym czasie modernizowane - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Myślę, że sukcesywnie wszystkie przejścia dla pieszych zostaną doświetlone.
- Szczególnie cieszy mnie modernizacja oświetlenia na ul. Wałbrzyskiej
i Piłsudskiego, na tym ostatnim przejściu doszło do wielkiej tragedii, zginęła
kobieta potrącona przez samochód.
Lepsze oświetlenie oznacza
lepszą widoczność pieszych dla
kierowców - dodaje Dariusz
Błaszczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej.
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Historia rodu zapisana na trumnach
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pracowni Państwa
Agnieszki i Tomasza Trzosów znajduje się już kolejny
sarkofag ze świebodzickiej krypty przy kościele Św. Mikołaja.
Konserwatorzy przystąpili do
niezwykle żmudnej i artystycznej pracy przywrócenia mu należytego blasku. Będzie to druga
renowacja sarkofagu należącego
do rodziny właścicieli Zamku
Książ. Na odnowienie czeka
jeszcze 8 zabytkowych trumien.
Ubiegłoroczna renowacja zabytkowego sarkofagu należącego do rodziny Hochbergów,
panów Książa, którzy spoczywają w krypcie świebodzickiego kościoła pokazała, że Ministerstwo Kultury znajduje pieniądze na odnowienie tego typu
zabytków. Dzięki dotacji jedna
z trumien przeszła gruntowną
renowację, jest wystawiona
i mogą ją oglądać zarówno

mieszkańcy, jak i turyści. Trumien jest jeszcze dziewięć, czy
znajdą się pieniądze na odnowienie kolejnych?
- Sarkofag powstał prawdopodobnie w roku 1671 r. - mówią konserwatorzy. - Zbudowany jest z blach cynowych ozdobionych cynowymi aplikacjami.
Pierwotnie bogato złocony i polichromowany, obecnie znajduje
się w stanie katastrofalnym.
Oprócz bardzo poważnych odkształceń pokryty jest nalotami
tlenków cyny na całej powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej. W wielu miejscach korozja
przeżarła obiekt „na wylot”.
To oznacza, że przed konserwatorami ogrom pracy.
- Prace techniczne przy obiekcie mają charakter ratunkowy
- mówią Agnieszka i Tomasz
Trzosowie. - Ważnym elementem konserwacji jest zbudowanie dodatkowej konstrukcji

wzmacniającej sarkofag. Poza
tym planowana jest kompleksowa konserwacja estetyczna,
uwzględniająca pełną rekonstrukcję polichromii jak i złoceń
23-karatowym złotem.
Hans Heinrich I - zauważają
konserwatorzy - zasłużył się dla
swego rodu. Wyniósł go z poziomu drobnej szlachty do elitarnej grupy śląskiej arystokracji. Uzyskał tytuł baronowski,
a potem hrabiowski. W pszczyńskim Muzeum Zamkowym
znajdują się dwa portrety Hansa
Heinricha I, który zmarł w 1671 r.
Pochowany został w krypcie
kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach obok swej pierwszej
żony Heleny.
Patrząc na zdjęcia spłaszczonego niemal całkowicie z jednej
strony sarkofagu możemy sobie
tylko wyobrazić, jak żmudna
i mozolna będzie to praca. Sami
konserwatorzy przyznają, że kon-

serwacja tego obiektu stanowi
zupełnie inny rodzaj wyzwania
niż w przypadku zeszłorocznej
realizacji - konserwacji miedzianego sarkofagu Zuzanny Jadwigi von Schaffgotsch, drugiej żona Hansa Heinricha I Hochberga.
Przez wiele miesięcy w pracowni Państwa Trzosów w Tychach odtwarzano piękne polichromie, herby i inskrypcje
znajdujące się na burtach sarkofagu, mówiące wiele o przodkach zmarłej, rodzinnych koligacjach, itd. Sarkofag dostępny
jest w krypcie kościoła pw. Św.
Mikołaja i można go zobaczyć.
Podobnie jak poprzednio, pieniądze na renowację zabytków
sztuki sepulkralnej pozyskała
parafia - dzięki zaangażowaniu
księdza proboszcza Józefa Siemasza. Pierwsza dotacja wyniosła 80.000 zł, druga -100.000 zł.
Środki pozyskano z Minister-

Ród Hochbergów odsłania kolejne tajemnice
Sarkofag II żony Hans Heinricha I, który jako pierwszy odzyskał blask,
jest pięknie zdobiony. Po oczyszczeniu sarkofagu konserwatorzy
odczytali m. in., że „tutaj spoczywają doczesne szczątki wysoko
i znamienicie urodzonej Pani, Zuzanny Jadwigi, Pani von Hochberg
z Książa, urodzonej jako Schaffgotsch, Pani na Książu, Świebodzicach,
Boguszowie, Białej Nyskiej i Lubiechowie, po wielu cierpieniach rozstała
się z życiem roku 1692, 6 sierpnia, wyjątkowo chwalebnie przeżywszy
59 lat 35 tygodni [...]”.
Trumnę zdobią malowane pejzaże. Uwagę zwracają podpory,
na których wspiera się sarkofag - są w kształcie orlich szponów,
obejmujących kule.
Na sarkofagu udało się odsłonić także m.in. fragmenty psalmów.
Od strony głowy jest napis „Przyjdź Panie Jezu”, od strony nóg „Amen”.
Zuzanna Jadwiga spoczęła u lewego boku męża. Zmarła w wieku 59 lat.
Zuzanna Jadwiga wywodzi się z rodu Schaffgotsch. Wskazały na to
m.in. herby umieszczone na trumnie. Od strony głowy znajduje się
Odnowiony sarkofag Zuzanny von Schafgotsch wygląda
herb ojca - Wolfa II Bernarda Schaffgotscha (1597-1632), od strony nóg
imponująco
herb matki - baronowej Barbary Burghaus. Zuzanna Jadwiga była
ich jedyna córką. Urodziła się w 1632 r.
Z Hochbergiem związała się w 1664 r. - 22 lutego wyszła za mąż za Hansa Heinricha I (1598-1671). Nie mieli dzieci. Była drugą żoną Hansa
Heinricha I Hochberga (pierwsza żona to Helena von Gellhorn, ur. 1610, zm. 1662, z którą miał dziewięcioro dzieci. Jej sarkofag także czeka
na renowację.

FOT. UŻYCZONE PRACOWNIA AT TRZOS

Rozpoczęła się renowacja kolejnego, drugiego już, sarkofagu rodziny Hochbergów

Tak obecnie wygląda sarkofag Hans Heinricha I. Nie możemy się
doczekać chwili, by pokazać Państwu efekt „po”

Sarkofagi odnawiają najlepsi z najlepszych
Pracownia konserwatorska Agnieszki i Tomasza Trzosów zajmuje
się renowacją obiektów metalowych: cynowych, miedzianych,
cynkowych, z metali szlachetnych i innych nieszlachetnych.
Od lat konserwatorzy podejmują się konserwacji zabytkowych
obiektów sztuki sepulkralnej, szczególnie sarkofagów.
To właśnie w ich pracowni odnawiane są sarkofagi polskich
królów z krypty na Wawelu, a także sarkofagi książąt
pszczyńskich.
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Ochrona Zabytków.
Swoje „ciegiełki” dołożył
także samorząd - burmistrz Bogdan Kożuchowicz przekazał
parafii 6.000 i w tym roku 7.000
zł na prace eksploracyjne.
Jednak już wiadomo, że dotacja z MK nie wystarczy na pełną
renowację sarkofagu Hans Heinricha I Hochberga.
- Potrzebne są to większe
środki, niż na sarkofag miedziany. Uzyskana przez parafię dotacja pozwala wykonać ponad
połowę przewidywanych prac
a to oznacza, że konserwacja
przeciągnie się na okres dłuższy
niż zakładano, przy założeniu,

że w roku 2019 uda się pozyskać środki na jej kontynuację
- mówią konserwatorzy. Także
parafia liczy na kontynuację
finansowania ze źródeł ministerialnych oraz na pomoc finansową Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu, której w tym roku zabrakło.
Na pewno samorząd Świebodzic będzie wspierał te prace.
- To wyjątkowe zabytki, warte uratowania i udostępnienia
współczesnym, ważne dziedzictwo kulturowe tej ziemi - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gmina będzie wspierać parafię w staraniach o pozyskanie kolejnych dotacji na renowacje sarkofagów.

Z New Jersey do Świebodzic

Oj... emerytury dla kobiet niższe o 1000 zł niż mężczyzn

Świebodziczanie rozsiani są po całym świecie. Ta sympatyczna
dwójka, rodzeństwo, przyjechała do Świebodzic aż z New Jersey
w USA. Odwiedzają dziadków, a przy okazji poznają miasto
i okolice.
- Jest bardzo fajnie, chodzimy na basen, do parku, byliśmy
w muzeum militariów. Bardzo nam się tu podoba
- mówili zgodnie brat i siostra.
Sympatyczni pół-Amerykanie zapozowali nam do zdjęcia na tle
na kwiatowego herbu - już w pełnym rozkwicie. Dziękujemy
i życzymy udanych wakacji w Polsce!

ak podał portal swidnica24.
Jz ZUS,
pl, opierając się na danych
Ponad tysiąc złotych

mniej od mężczyzn dostają
emerytki mieszkające na Dolnym Śląsku. Wynika to z m.in.
z mniejszych zarobków kobiet,
niższego wieku emerytalnego
pań oraz tego, że żyją dłużej niż
mężczyźni. Po obniżeniu wieku emerytalnego kobiety w Polsce mogą zakończyć pracę, gdy
osiągną 60 lat, mężczyźni pracują do 65 lat.
Tymczasem według danych
GUS, za 2016 rok mężczyźni
w Polsce żyli przeciętnie 73,9
lat, natomiast kobiety 81,9 lat.
W porównaniu z 1990 roku żyjemy, więc dłużej odpowiednio

o 7,7 i 6,7 lat. Natomiast
w 2017 roku przeciętna długość
życia Polaków po osiągnięciu
wieku emerytalnego skróciła
się o miesiąc. Ma to znaczenie
dla osób przechodzących na
emeryturę. Im niższa średnia,
tym wyższe emerytury. Jeden
miesiąc mniej w średniej długości życia to wzrost świadczenia z ZUS o 0,5 proc. - Różnice
w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają nie
tylko z tego, że panie pracują
krócej, zarabiają mniej i żyją
średnio statystycznie dłużej niż
mężczyźni, ale zwykle przez
część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, koniecznością

opieki nad chorym członkiem
rodziny np. starym rodzicem
lub niepełnosprawnym dzieckiem - wyjaśnia Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
- Tymczasem pracujący panowie w tym czasie ciągle budują
swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety
w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ich kapitał jest dzielony
przez większą liczbę miesięcy
tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest sporo niższa - dodaje Iwona Kowalska.
Polacy nadal żyją krócej niż
mieszkańcy innych europejskich krajów. Mężczyźni aż
o ponad 7 lat, kobiety o 4 lata.

Wśród 40 krajów nasz kraj zajmuje lokatę w trzeciej dziesiątce: mężczyźni 27, kobiety
23 miejsce. Według danych
Eurostatu (za 2015 r.) najdłużej
żyją mężczyźni w Islandii,
Lichtensteinie i Szwajcarii.
W tych krajach panowie mają
szanse dożyć 81 lat, za to najkrócej żyją mężczyźni w Rosji
gdyż tylko 64,7 lata. Wśród
kobiet za długowieczne można
uznać Hiszpanki i Francuzki.
Przeciętne trwanie ich życia
wynosi około 86 lat. Najkrócej
w Europie żyją Mołdawianki,
Rosjanki i Ukrainki, które statystycznie nie osiągają wieku
77 lat.
I

Starosta wystawia cenzurkę
- czas ocenić jego
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

samorząd

P

iotr Fedorowicz postanowił przypomnieć o sobie - wszak zbliżają się
wybory - i zbesztać, po
kolei, burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i świebodzickich parlamentarzystów. W wywiadzie-rzece w lokalnym tabloidzie pan starosta ckliwie
i wzruszająco opowiada, że on
to z „sercem na dłoni”, ale ani
burmistrz ani posłowie nie chcą
z nim współpracować. Posłowi
Ireneuszowi Zysce wytyka, że
„oszukał” wyborców i swoich
popleczników ze stowarzyszenia a wręcz „zdradził” ideały
partii, z której pierwotnie startował. Z kolei burmistrzowi zarzuca przynależność do PiS - jakby
to był jakiś grzech śmiertelny,
a przecież staroście Fedorowiczowi członkostwa w PO nikt
nie poczytuje za coś złego.
Skoro więc pan starosta cenzuruje kolegów, sprawdzimy,
czym on może się pochwalić
w mijającej kadencji. Cenzurkę
wystawiają mu radni powiatowi.
Na początek przyjrzyjmy się,
jakie „korzyści” odniosły Świebodzice z faktu posiadania starosty:

Korzyść nr 1
Próba likwidacji szkoły
specjalnej - w 2015 roku

Zarząd Powiatu opracował
słynny „program naprawczy”,
który zakładał likwidację Szkoły Specjalnej w Świebodzicach.
Gdyby nie ostra reakcja burmistrza Bogdana Kożuchowicza
i działania obronne przeprowadzone przez grono pedagogiczne (łącznie z udziałem w sesji
Rady Powiatu), świebodzickiej
szkoły specjalnej już by dziś nie
było, a niepełnosprawne dzieci
musiałyby dojeżdżać do Świdnicy. Pewnie dlatego pan starosta omija teraz placówkę szerokim łukiem i nie bywa na szkolnych wydarzeniach.

A osób wymagających takiej
opieki jest coraz więcej, społeczeństwo się starzeje.

Korzyść nr 5
Fatalny stan dróg
w Dobromierzu

Korzyść nr 2
Próba likwidacji szkoły
zawodowej w 2016 roku

Bardzo sprytnie, po cichu,
poprzez wygaszanie i nie ogłoszenie naboru na rok szkolny
2017/2018. I znów o pomoc do
władz miejskich zwróciła się
szkoła i radna powiatowa Violetta Chorąży. Dzięki udziałowi burmistrza w posiedzeniu
powiatowej Komisji Oświaty
i nagłośnieniu sprawy w mediach, zarząd powiatu wycofał
się z pomysłów. I jeszcze małe
przypomnienie: już w 2014 roku
Gmina Świebodzice dołożyła
powiatowi 300.000 zł na utrzymanie liceum i szkoły zawodowej, by zapobiec kolejnemu fantastycznemu pomysłowi - połączenia obu placówek.

Korzyść nr 3
Przekazanie
„jednostronne”
dwóch dróg
- ul. Wolności
i ul. Świdnickiej,
do Gminy Świebodzice
wbrew jej woli
Po przekazaniu powiatowi
świdnickiemu przez sejmik wojewódzki 2 dróg w Świebodzicach pan starosta miał okazję
zrobić coś dla miasta, w którym
mieszka, powodując, aby koszty
związane z ich utrzymaniem ponosił powiat. Tymczasem na-

tychmiast, pomimo braku zgody
władz Świebodzic, Zarząd Powiatu na czele którego stoi Piotr
Fedorowicz, przekazał obie
drogi Świebodzicom nie chcąc
ich utrzymywać. Na dodatek
zrobił to z naruszeniem przepisów, co spowodowało ogromne
perturbacje w ich utrzymaniu
(niepewność co do ustalenia
podmiotu ponoszącego koszty
oświetlenia, odśnieżania, zamiatania, odwadniania itd.) ze względu na nieuregulowany stan
prawny. Ale w sumie dzięki
panie starosto, my sobie z tymi
drogami poradzimy, pan jak widać nie potrafił...

Korzyść nr 4
Brak wystarczającego
zabezpieczenia łóżek
ZOL w powiecie
i Świebodzicach
- jesteśmy
na szarym końcu
O sprawie pisaliśmy niedawno, powiat świdnicki ma najmniejszą w województwie liczbę tzw. łóżek ZOL, czyli stacjonarnej opieki w zakładach opieki leczniczej. To zaledwie 38
łóżek, podczas gdy podobny
liczebnie powiat kłodzki ma ich
133. To rola władz powiatu, by
wynegocjować lepsze warunki
z NFZ. Tymczasem na rozmowy pojechali radni, próbując coś
wybłagać w dolnośląskim NFZ.

Ta rozległa gmina wiejska ma
jedne z najgorszych dróg, jeśli
nie w województwie, to z pewnością w powiecie.
I można by jeszcze sporo
wyliczać. Panie starosto - niech
każdy zajmie się tym, do czego
został powołany. Radzimy więc
zająć się np. porządnym odśnieżaniem zimą dróg powiatowych, zwłaszcza w Cierniach
- bo co roku muszą pana wyręczać służby miejskie w tym
zakresie. Może dokończyłby
pan także chodnik przy drodze
powiatowej w tejże dzielnicy, bo
ten jeden kawałek, zrobiony
dwa lata temu, to trochę mało,
jak na tak długą drogę powiatową.
A wytykanie burmistrzowi
przynależności do partii to strzał
kulą w płot - Bogdan Kożuchowicz nigdy nie stawiał na pierwszym miejscu tej kwestii, czego
najlepszym przykładem jest jego wieloletnie członkostwo
w całkowicie apolitycznym,
czysto samorządowym, stowarzyszeniu Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej.
W wyborach startuje zawsze ze
swojego komitetu - a nie pod
szyldem partyjnym, bo nie to
jest najważniejsze panie starosto. Najważniejsze jest to, co się
robi dla mieszkańców i miasta.
A sądząc po ilości inwestycji
- robi naprawdę sporo.
I tak już zupełnie na koniec.
Klasę polityka poznaje się chociażby po tym, jak traktuje swoich przeciwników. Jakoś nie
przypominamy sobie, żeby burmistrz Bogdan Kożuchowicz
w jakikolwiek sposób wypowiadał się w mediach o pracy któregokolwiek z samorządowców.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

rząd Miejski w Świebodzicach został wpisany na listę
U
punktów potwierdzających Pro-

fil Zaufany ePUAP. Profil to
zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na
ePUAP - bezpłatnej platformy
do kontaktu z urzędami.
Posiadacz profilu zaufanego
ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:
1. „Podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP”
- podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie
dokumentów elektronicznych
wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania
dokumentów elektronicznych
doręczanych przez te organy,
2. Elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach
teleinformatycznych.

Co zyskasz?

Przez ePUAP możesz korzystać z usług - elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:
 załatwić wiele spraw w różnych urzędach,

 sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.
Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz
z nich korzystać, kiedy chcesz
i gdzie chcesz.
Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe
poświadczenie odbioru (UPO),
które jest tak samo ważne jak
awizo.

Jakie urzędy i jakie
sprawy obsługuje ePUAP

Coraz więcej spraw możesz
załatwić przez internet, bo coraz
więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Są to między innymi:
 samorządy, w tym urzędy
gminy - złóż wniosek o dowód
dla siebie lub dziecka; zgłoś
utratę lub zniszczenie dowodu
albo prawa jazdy; zawiadom
o sprzedaży samochodu; dopisz
się do spisu wyborców,
 USC (urzędy stanu cywilnego) - uzyskaj odpisy aktów:

RADNI O PRACY STAROSTY
 ROMAN ETEL
Przewodniczący stowarzyszenia Wspólnota
Samorządowa Ziemi Świdnickiej,
radny powiatowy trzech kadencji
- No cóż, skoro pan Piotr Fedorowicz pokusił się
o wystawienie wszystkim swoim lokalnym
adwersarzom laurki politycznej, to ciężko nie odnieść
się do jego słów. Szczerze mówiąc niesmacznie wygląda ocena kolegów,
którzy tak jak on sam sprawują funkcje publiczne. Widać, że starosta chce
być sędzią we własnej sprawie. Obserwuję jego działania jako
samorządowca od dwóch kadencji w radzie powiatu i myślę, że posiadam
dobrze wyrobione o nim zdanie. Po pierwsze jeszcze jako radny w 2011
roku głosował za emisją przez powiat obligacji na kwotę ponad 56 mln zł
z odroczeniem wtedy ich wykupu aż do roku 2015, tj. po zakończeniu
ówczesnej kadencji. Dla mnie to był po prostu akt tchórzostwa, bo zamiast
wziąć się za spłatę dużego wysiłku finansowego powiatu realizowanego
w poprzednich latach (budowa łącznika drogowego do A4 za 110 mln zł
czy budowy Szkoły specjalnej), zaczął wspierać kolejne zaciąganie
zobowiązań. Ta polityka doprowadziła do konieczności opracowania
programu naprawczego powiatu na lata 2014-15. Od 2014 roku
już jako starosta realizował nadal tę samą politykę, przekładając nadal
ich spłatę na kolejne lata. Do dzisiaj ani 1 złotówka obligacji wtedy
wyemitowanych nie została wykupiona. Dzisiaj dzięki m.in. jego postawie
powiat spłaca co rok prawie 2 mln zł odsetek z tego tytułu. Niestety Piotr
Fedorowicz (obok swojego niechlubnego wychowawcy Zygmunta Worsy)
stał się symbolem długów powiatu i hamulcem jego rozwoju.
Co do wspomnianej niemocy starosty w zakresie wpływu
na działania Policji, to przypominam panu staroście o jego obowiązkach
i możliwościach wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.
Przecież nie kto inny jak on sam przewodniczy Powiatowej Komisji
Porządku i Bezpieczeństwa a do jego obowiązków należy
m.in. zapewnienie wykonywania zadań powiatowych służb, inspekcji
i straży jako elementów powiatowej administracji zespolonej.

 VIOLETTA CHORĄŻY
radna powiatu świdnickiego
- Pan starosta atakuje burmistrza
i parlamentarzystów, by „przykryć” swój brak
działania. Od lat jako radna opozycyjna jestem
lekceważona, zbywana, moje interpelacje
czy zapytania lądują w koszu, bo w Radzie Powiatu
jest nienaruszalny układ. A tymczasem cierpią na tym mieszkańcy naszego
powiatu. Wspomniany już dramatycznie niski poziom łóżek ZOL-owskich,
co mnie jako pielęgniarkę koordynującą pielęgniarki środowiskowe
i pielęgniarki opieki długoterminowej, szczególnie boli,
ponieważ zapotrzebowanie na te świadczenia jest ogromne.
Do tego dochodzi czy fatalny stan dróg w Dobromierzu. Nie wiem,
czy Państwo wiecie, ale odszkodowanie za budowę drogi S3 zostało
przeznaczone na remont części pomieszczeń sanitarnych internatu
w Świdnicy, a nic na remonty dróg i chodników w Dobromierzu,
gdzie drogi są dewastowane przez ciężarówki jeżdżące właśnie na budowę
S3 a od wielu lat tylko łatane. Nie ma nawet utwardzonych poboczy,
sama byłam świadkiem, jak matka z wózkiem uciekała do rowu
przed nadjeżdżającym TIR-em.

 PIOTR ZALEWSKI
radny powiatu świdnickiego
małżeństwa, urodzenia, zgonu,
lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 ZUS (Zakład Ubezpieczeń
Społecznych) - sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką
dostaniesz emeryturę; przejrzyj
swoje zwolnienia lekarskie
i składki,
 NFZ (Narodowy Fundusz
Zdrowia) - odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 US (urzędy skarbowe)
- sprawdź swoje rozliczenia
podatkowe; zgłoś spadek lub
darowiznę,
 KRK (Krajowy Rejestr
Karny) - pobierz zaświadczenie
o niekaralności,
 UP (urzędy pracy) - zarejestruj się jako osoba bezrobotna
i korzystaj ze szkoleń,
 Rejestr PESEL i Rejestr
Dowodów Osobistych - sprawdź
swoje dane i dokumenty,

 inne urzędy administracji
publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne - zarejestruj działalność
gospodarczą; złóż wniosek
o Kartę Dużej Rodziny; wyślij
pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej
sprawy.
Samo konto na platformie
ePUAP zakładasz od ręki. Natomiast profil zaufany możesz
założyć oraz:
 od razu potwierdzić przez
internet, na przykład skorzystać
z bankowości elektronicznej
- wtedy OD RAZU możesz
zacząć załatwiać sprawy przez
internet,
 potwierdzić później - w ciągu 14 dni w wybranym miejscu
(punkcie potwierdzającym) - wtedy z usług na ePUAP zaczniesz
korzystać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.

Źródło: obywatel.gov.pl

- Jako radny powiatowy Piotr Fedorowicz głosował
za zadłużeniem powiatu na 14 lat. Jako starosta
wydłużył ten okres do lat 18. Te ostatnie działania
będą kosztować powiat ok. 8 mln zł z tytułu odsetek.
Zadłużenie na koniec roku będzie wynosić 56.712.000 zł! A wg założeń
przyjętych w momencie rozpoczynania kadencji przez pana Fedorowicza
zadłużenie miało wynosić 34 018 200 zł. Do tego prowadzi
nietransparentną politykę kadrową polegającą
na „obsadzaniu” komisji konkursowych na stanowiska kierownicze
w powiecie wspierającymi go radnymi lub stawianiu wymogów
konkursowych, które spełniają jedynie „słuszni kandydaci”.
Jest to pierwsza kadencja Rady Powiatu, w której do prac w komisjach
niedopuszczani są radni będący w opozycji, co najlepiej obrazuje chęć
współpracy z innymi. Nie znam przypadku aby w tym czasie, w wyniku
konkursu zatrudniono jakąkolwiek osobę niezależną od wzajemnych
powiązań z ludźmi sprawującymi władzę w starostwie.
Najbardziej jaskrawym tego przejawem jest przypadek jednego
z kierowniczych stanowisk, gdzie jako pełniącą obowiązki starosta
zatrudnia osobę, która nie posiada stosownych kwalifikacji
nie organizując konkursu od kilku lat - co jest niezgodne z prawem.
Niezgodna z prawem jest także od 1 lipca tego roku ustalona
przez Radę Powiatu wysokość wynagrodzenia starosty - wyższa
od dopuszczalnej kwoty o ponad 1,5 tys. zł. Ta sprawa stanowi przykład
wyjątkowo cynicznego podejścia do obowiązującego prawa
- Piotr Fedorowicz wniósł pod obrady uchwałę zmieniającą swoje
wynagrodzenie - ale wspierający go radni przyszli mu w sukurs
i zagłosowali przeciw obniżeniu pensji, pomimo niewłaściwej
jej wysokości.

Można się było poczuć
jak dziecko
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

T

o był kolejny, udany
Dzień Bańki Mydlanej.
W niedzielę, 8 lipca,
w Parku Miejskim można było robić bańki - ogromne
i malutkie, a zabawa wciągnęła
nie tylko najmłodszych, ale
i rodziców. Zwłaszcza, że w organizowanych konkursach mogły brać udział całe rodziny.
Pogoda dopisała, atrakcje również.
Na to przesympatyczne, familijne spotkanie do parku zaprosił
świebodziczan Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

społeczeństwo

Przypominamy także, że
w każdy piątek w parku czekają
na milusińskich dmuchańce,
a na dorosłych coś odprężającego w ciągu tygodnia - zumba
i joga w plenerze - bezpłatne zajęcia! Zapraszamy w imieniu
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
A już dziś zachęcamy do zaplanowania sierpniowych weekendów, będzie rodzinnie, wesoło, pogoda zamówiona!
I
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Kolonie w pełni
12

P

piątek, 20 VII 2018

rzy pięknej pogodzie
i wielu atrakcjach miło
- ale i chyba stanowczo
za szybko - płynie czas
naszym kolonistom, korzystającym z miejskich półkolonii
w Miejskim Domu Kultury
i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wakacje

Pływanie na basenie, zajęcia
linowe w parku, wycieczki po
bliższej i dalszej okolicy a do
tego piękna, letnia pogoda sprawiają, że nie ma ani chwili na
nudę. I o to chodzi!
Ciekawe wycieczki zorganizowała SP 2 dla swoich uczestników. Jedna z nich to wyprawa
do wrocławskiego Hydropolis.

To miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne,
interaktywne instalacje, wierne
repliki i modele oraz bogate
w informacje ekrany dotykowe
ukazują wodę z różnych, fascynujących perspektyw.
Z kolei po sąsiedzku, w Wałbrzychu, w Muzeum Przemysłu
i Techniki nasi koloniści odkry-

wali historię węgla, górnictwa
i górników. Oczywiście zwiedzanie nie obyło się bez zabawy. Nasze pociechy zostały
zabrane w niezwykłą podróż do
Wałbrzycha sprzed trzystu milionów lat, kiedy dopiero tworzył się jego największy skarb
epoki przemysłowej - węgiel.
Mieli możliwość szukania od-

powiedzi na pytanie: jak tworzyło się czarne złoto i co wpłynęło na tak doskonałą jakość
występującego tu surowca.
Dzieci poszukiwały również
śladu kwiatu paproci. W towarzystwie pracownika Starej Kopalni uczestnicy udali się na
wyprawę badawczą na hałdę
w poszukiwaniu skamielin oraz

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

roślin. Po powrocie, w ramach
warsztatów odbijali dowolne
motywy roślinne w płatach gliny, tworząc autorskie skamieliny. Czas płynął szybko a dziecięcej radości nie było końca.
Udanej zabawy wszystkim
wypoczywającym!

wakacje

A pan burmistrz też spróbował sił w slalomie



Na placu zabaw też może być ciekawie

Hydropolis - niesamowite miejsce

Zwiedzanie kopalni węgla - poznajemy nie tak dawną historię
regionu

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

Ś.P. Janinę Pruchnicką
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Danuty Lamczyk
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Zajęcia wspinaczkowe w parku
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Jestem pod wrażeniem
 ZOFIA MAREK
Przewodnicząc Komisji Oświaty RM
- Cieszę się, że miasto oraz placówki oświatowe
przygotowały ciekawą ofertę zajęć dla tych
dzieci, które pozostają na wakacje
w mieście. Pogoda sprzyja, zajęcia są zróżnicowane, jestem
pod wrażeniem zwłaszcza tych „wspinaczek” na linach w parku,
świetna sprawa. Ciekawe wyprawy na półkolonii w SP 2
- np. do Hydropolis, doskonale łączą zabawę z edukacją.

Ś.P. Janiny Sokołowskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

- Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Urszuli Kuriańskiej

Ś.P. Emilii Walter,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Siostra i Rodzina

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Mariannę Chudą

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
FOT. MDK I PSP 2

Ś.P. Marka Konopskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córka, Syn, Wnuki i Rodzina

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Ależ tu ciemno w tej kopalni - dobrze, że mamy lampki

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

Ś.P. Stanisława Stąpor,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Ś.P. Karoliny Nowakowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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Niezwykła historia polskiego
miasta w Chinach
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Szanowni Czytelnicy, ponieważ temat chińskiego
miasta Harbin, które w XVIII wieku założyli Polacy
w odległej o tysiące kilometrów Mandżurii,
wzbudza wciąż spore zainteresowanie publikujemy
dziś kolejną porcję ciekawostek związanych
tym tematem

Polski milioner
z Dalekiego
Wschodu
( au t . M a r i a n K a ł u sk i
( au t . J a r o s ł aw Ne j a )

W

czasach, gdy
Polski nie było na
mapach, kilkanaście tysięcy zesłańców oraz emigrantów zarobkowych stworzyło na krańcu Azji
małą Rzeczpospolitą. Spośród
nich szczególnie wyróżniał się
przedsiębiorczy Władysław Kowalski, który inwestując astronomiczne kwoty, stworzył świetnie prosperujące mini państewko.
Wielka polityka oraz pogoń
za lepszym życiem, pod koniec
XIX wieku, rzuciła tysiące
Polaków w bardzo odległy rejon
Azji - aż na pogranicze rosyjsko-chińskie. Według różnych
obliczeń ich liczba wahała się od
50 aż do 200 tysięcy. Jedni przyjechali tam dobrowolnie, inni
byli potomkami zesłańców, których rosyjskie władze przesiedlały w tamte rejony. Po zakończeniu odbywania kary wielu
nie mogło lub nie chciało powracać na ojczystą ziemię,
w związku z tym pracy poszukiwali poza jej granicami. Tej było
pod dostatkiem właśnie w Mandżurii, gdyż pod koniec XIX
wieku rozpoczęto ostatni etap
gigantycznego przedsięwzięcia,
jakim była budowa kolei transsyberyjskiej, łączącej Moskwę
z Władywostokiem.
Aby tzw. odcinek wschodniochiński mógł powstać trzeba było nie tylko gigantycznych nakładów pieniężnych, ale również niezliczonej ilości robotników, gotowych do pracy we
wszystkich sektorach przemysłu. Chętni napływali z całego
Imperium. Pojawiający się tam
Polacy byli w większości wysoko wykwalifikowanymi robotnikami i inżynierami, których ca-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia

rat kusił wysokimi pensjami
oraz możliwością otrzymania
ziemi na własność. Była to świetna okazja dla wszystkich tych,
którzy mieli trochę sprytu oraz
żyłkę do interesów.

Interesy w dalekim kraju
Jedną z takich osób był Władysław Kowalski. Przed pojawieniem się w Mandżurii pracował przy budowie innego odcinka kolei transsyberyjskiej - łączącego Władywostok z Chabrowskiem. Kowalski nie potrzebował wiele czasu, by zorientować się, kto może najwięcej zarobić przy okazji takiego
przedsięwzięcia. Ówcześnie byli to przede wszystkim posiadacze koncesji leśnych, gdyż drewno było jednym z najczęściej
wykorzystywanych przez budowniczych środkiem. Przedsiębiorczy Polak zdecydował się
pójść tym tropem.
Pracując przy wycince mandżurskich lasów w krótkim czasie zarobił sporo pieniędzy, które mógł zainwestować w rozwój
własnej firmy. Oczywiście było
to przedsiębiorstwo specjalizujące się w branży drzewnej.
Krok Kowalskiego okazał się
prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Wkrótce stał się jednym
z najważniejszych dostawców
drewna, a z jego usług korzystali zarówno budowniczowie kolei transsyberyjskiej, jak i lokalne firmy. Nawet chińskie władze
były pod wrażeniem osiągnięć
Polaka. Wkrótce udzielono mu
pierwszej koncesji, dającej prawo wyłącznej wycinki drzew na
pewnym obszarze. W późniejszych latach dołączyły do niej
kolejne koncesje, które pozwoliły Kowalskiemu stworzyć
swoje małe imperium.

Drewno zamienione
w złoto
W szczytowym momencie
Polak dzierżawił aż 6 tysięcy
km2 lasów w różnych częściach
Mandżurii. Do tego dochodziły
także tartaki oraz punkty zbytu.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania tak dużego przedsiębiorstwa, stanowiło nie lada
wyzwanie, jednak Kowalski
poradził sobie z nim znakomicie. Wszystkie składowe jego
firmy były świetnie skomunikowane - na potrzeby przedsiębiorstwa wybudowano aż 250 km
dróg, blisko 200 km linii kolejowej oraz 7 km kolei linowej. Już
tylko te dane pozwalają wyobrazić sobie, z jakim rozmachem
działał Polak. A to był dopiero
początek jego działalności.
Na początku lat 20. XX wieku firma miała wyrobioną pozycję na rynku oraz renomę, z którą liczyli się wszyscy lokalni
biznesmani. Szacuje się, że
w ciągu zaledwie kilkunastu lat
działalności Kowalski zainwestował w Mandżurii ponad 10
milionów dolarów, co w tamtym
czasie i w tamtym regionie stanowiło kwotę astronomiczną.
Wszystko wskazywało na to, że
słowo „niemożliwe” nie istnieje
dla Kowalskiego. Przedsiębiorstwo kwitło i stale się rozwijało.
Na jego kondycję nie wpłynęła
ani I wojna światowa, ani żadna
z rosyjskich rewolucji. Kolej była potrzebna każdemu reżimowi,
a do jej istnienia niezbędne było
drewno. Tak długo jak ten stan
rzeczy się utrzymywał, Kowalski mógł spać spokojnie.

Obróbka drewna
w fabryce Kowalskiego
w Harbinie
Azjatycka Rzeczpospolita
Mijały lata, a kombinat drzewny należący do Polaka wciąż się
rozrastał. W szczytowym momencie zatrudniał aż 8 tysięcy
osób, z pośród których wiele
pochodziło z Polski. Znajdując
się tak daleko od ojczyzny,
większość z nich odczuwała silną potrzebę kultywowania narodowych tradycji i języka. Głównym ośrodkiem skupiającym
lokalną Polonię był Harbin, zbudowany w głównej mierze dzięki ich wysiłkowi. Szacuje się, że
przed wybuchem I wojny światowej tylko w tym mieście mogło mieszkać nawet 10 tysięcy
Polaków. W ten sposób na rosyjsko-chińskim pograniczu powstała mała Rzeczpospolita.
W Harbinie funkcjonowała
m.in. Gospoda Polska, dwa kościoły katolickie oraz gimnaz-

Na zdjęciu: Właściciel kombinatu drzewnego Władysław Kowalski (siedzi pośrodku) w otoczeniu
rodziny. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
jum, gdzie młodzież mogła odebrać edukację w ojczystym języku. Przez długi czas ukazywała
się również prasa polonijna.
Wiele z tych przedsięwzięć było
wspieranych przez Władysława
Kowalskiego. Przedsiębiorca
zadbał o to, by Polacy pracujący
w jego licznych koncesjach
mieli kontakt ze swoim dziedzictwem. W największej z nich,
nazwanej Jabłoń, funkcjonowała szkoła i biblioteka, w miarę
możliwości uzupełniana o najnowsze wydania polskich gazet
oraz książek.

Koniec szczęścia
Po wojnie liczba Polaków na
tych terenach zmniejszała się,
część z nich wracała do odrodzonej ojczyzny, z kolei inni
emigrowali w bezpieczniejsze
regiony świata. Jednak w żadnej
z tych grup nie znalazł się Kowalski. Jego interes wciąż świetnie prosperował. Polak potrafił
poradzić sobie z wymagającymi
partnerami biznesowymi, lokalnymi biurokratami jak i gangami, które w zamian za „drobne
opłaty” gwarantowały mu spokój.
Niestety, dobra passa musiała
się kiedyś skończyć. Skutki
wielkiego kryzysu, który wybuchł pod koniec lat 20. były
odczuwalne także na Dalekim
Wschodzie. Przedsiębiorstwo
zaczęło podupadać, do czego
walnie przyczyniła się wszechobecna korupcja. Dopuszczenie
do głosu wspólników, zamiast
pomóc firmie złapać drugi oddech, doprowadziło ją na skraj
bankructwa. Niegdysiejszy filantrop teraz sam potrzebował
pomocy. Dotychczas uznawano
go za symbol sukcesu i bogactwa, tymczasem na początku lat
30. czasami ledwie starczało mu
na podstawowe produkty.

Fałszywi wspólnicy
Szansą na poprawę sytuacji
upadającego imperium Kowalskiego miało być wydzierżawienie części koncesji japońskiemu
przedsiębiorcy Siegziemu Kondo. Ten w zamian za największą
z nich zgodził się podreperować
finanse Polaka, wypłacając mu
co miesiąc znaczne honorarium.
Wkrótce pojawiali się kolejni
biznesmeni, chcący współpracować z Kowalskim na podobnych
zasadach. Niestety, okazało się,
iż nowi partnerzy chętnie jedynie zawiązują spółki, natomiast

niezbyt kwapią się do wywiązywania ze zobowiązań.
Kowalski znalazł się w prawdziwej finansowej pułapce. Gdy
wydawało się, że już gorzej być
nie może, gwóźdź do jego trumny wbiły nowe, japońskie władze, nacjonalizując w 1936 roku
należące do niego koncesje.
Tym samym, za sprawą jednego
dokumentu, Polak został pozbawiony jakiegokolwiek źródła
dochodu. Przez wiele lat próbował wyegzekwować od swoich
wierzycieli spłatę zaległych rat
za dzierżawę ziemi. Niestety,
nigdy się tego nie doczekał.
Zmarł na zawał serca w 1940
roku w Harbinie. Mała Rzeczpospolita Kowalskiego została
rozgrabiona przez jego wspólników, z chciwym Siegzim Kondą

na czele. Japończyk jeszcze
przez kilka lat próbował wzbogacić się dzięki temu, co pozostało z imperium Polaka, jednak
i dla niego dobra passa nie trwała długo.
Z czasem pamięć o obecności polskich emigrantów w tym
miejscu zaczęła ginąć, choć ślady po nich zostały tam do dziś.
Wspaniały dworek, własność
Kowalskiego, w niedługim czasie został przejęty przez Chińską
Partię Komunistyczną. Urządzono tam jej lokalną siedzibę
oraz mini-muzeum przewodniczącego Mao. Dziś kompleks
czasy świetności ma już za sobą,
a historia jego właściciela, podobnie jak pamięć o polskim
Harbinie, zanika.
I

Z archiwum Aleksandra Jermakowa
Aby pamięć o polskim Harbinie nie zanikła, w Szczecinie powstał
Klub Harbińczyka (istnieje od 30 lat). Prezesem jest Romuald
Oziewicz. Natomiast istostny wkład w podtrzymywanie historii
o mieście mają Świebdozice. Jak pisaliśmy już kilkakrotnie,
od września 2017 roku na terenie Dolnego Śląska powstał
„Dolnośląski Klub Harbińczyka” z siedzibą w Świebodzicach,
prezesem którego został mieszkaniec Świebodzic Aleksander
Jermakow - potomek Harbińczyków. To drugi Klub zrzeszający
potomków Harbińczyków w Polsce.
Obydwa kluby prowadzą liczne spotkania i seminaria, na których
przekazują wiedzę społeczeństwu, o polskich Harbińczykach
i szczególną ich rolę w powstaniu miasta Harbin w Mandżurii.

Świebodzickie Monte Carlo...
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

T

o nie żart, ale tak mówiło się w latach 70tych o stadionie Victorii. Otóż zielone tereny sportowe były wówczas ulubionym
miejscem do gry w pokera - na pieniądze.
Karciany hazard rozkwitał, a gracze raczyli się
dodatkowo piwkiem z pobliskiego bufetu.
Problem nabrzmiał do takich rozmiarów, że
zajęła się nim Gazeta Robotnicza alarmując
w dodatku, że w proceder wciągane są także dzieci.
O klubie Victoria czytamy także w kontekście
niewystarczających środków. Nasi piłkarze właśnie po świeżo wywalczonym awansie do ligi okręgowej napotkali na prozaiczne problemy finansowe - skąd my to znamy... Na szczęście z pomocą
przyszli szefowie zakładów pracy, którzy wsparli
finansowo drużynę. Hmm, można by tę dobrą tradycję kontynuować...

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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wicemistrzynią Polski juniorek
W

odbywających się
w dniach 13-15
lipca 2018 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Letnich Mistrzostwach
Polski Juniorów , zawodniczka
Klubu Sportowego Rekin Świebodzice Hanna Zawadzka zdobyła wicemistrzostwo Polski.
Niebywały Sukces udało się
osiągnąć na dystansie sprinterskim 100 m stylem dowolnym.
Do zdobycia srebrnego medalu
należało ustanowić wynik
59,03! Gratulujemy zawodniczce, rodzicom , trenerom wybitnego osiągnięcia.
Składamy podziękowania
wszystkim sponsorom, firmom,
Urzędowi Miasta Świebodzice,
dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, dyrekcji OSiR
Spółka z o.o, Zarządowi KS
Rekin Świebodzice za wsparcie
i możliwość zapewnienia warunków treningowych umożliwiających przygotowanie do
zawodów rangi mistrzowskiej.

Podsumowanie
startów wszystkich
zawodników jest
w przygotowaniu.
I

Hala już gotowa,
i to nie jedna
onad rok temu,16 marca 2017 r., płonął obiekt hali G Parku
Przemysłowego w Świebodzicach. Właściciel Invest Park
P
Development sp. z o. o. nie tylko już odbudował obiekt, popra-

wiając jego standard i funkcjonalność, ale także siłą rozpędu
postawił nową halę H - około 2000 m2 i ma kolejne plany rozwoju parku, powiększonego po zakupie sąsiadujących gruntów.
Szerzej opiszemy te plany, ważne dla miasta z punktu
widzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w kolejnym numerze - 3 sierpnia.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 20.07.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na terenie miasta Świebodzice .
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Nieruchomość niezabudowana
Nieruchomość niezabudowana

566/1
566/2

Powierzchnia działki
[m2]
97
103

Położenie/obręb
Śródmieście 3
Śródmieście 3

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 ze zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 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
Zamkowa l. mieszkalny
Kopernika l. mieszkalny

Nieruchomość
7 (15)
3 (12)

Nr działki
259
431/38

Obręb
2
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.

WYNAJMĘ

Halę wysokiego składowania Ciernie 18
o wym. 11,0 m x 20,0 m i wys. 6,0 m
posiada: dwie bramy wjazdowe, duży plac manewrowy dla tirów,
pomieszczenia socjalne i biurowe, wszystkie media.
Korzystne położenie na produkcję, usługi, handel, magazyn.

tel. 506 032 896
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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. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.
2. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej
działalności gospodarczej. Bez działki.
Okolice Warszawianki. 131m2 cena 265 tys.
3. Kawalerka na Alejach Lipowych
na II piętrze. Do remontu. Ogrzewanie
co gazowe. Łazienka z wc w mieszkaniu.
29 m2 cena 67 tys.
4. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na parterze - nowa
część Osiedla. Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD. Szafy w zabudowie.
Ciepłe, przestronne. 60,6 m2 cena 209 tys.
5. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie do kapitalnego remontu.
IV piętro. 51,21 m2 cena 132 tys.
Do negocjacji.
6. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie w nowej części Osiedla.
Bardzo słoneczne. Kuchnia połączona
z salonem. III piętro. 42,6 m2
cena 135.500,00 do negocjacji.
7. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ulica Bolesława
Krzywoustego. Najładniejszy układ
pomieszczeń. 67 m2 cena 164 tys.
(do wydania grudzień 2019r.)
8. Dom z zabudowaniami 230 m2,
(okolice Osiedla Piastowskiego).
Działka 2700 m2. 6 pokoi, ogrzewanie
kominkowe i co. Gazowe, Posesja
ogrodzona. Działka zagospodarowana.
5 garaży. Cena 599 tys.
9. Okolice Osiedla Sudeckiego. 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze . Ogrzewanie co
gazowe. Kuchnia jasna z oknem.
Duży balkon. 52 m2 cena 139,900
10. Centrum Świebodzic. Kawalerka
na I piętrze -ogrzewanie elektryczne.
29 m2 cena 79 tys. I Garaż murowany
15 m2 cena 19 tys.
11. Ciernie. Hala magazynowoprodukcyjna. Hala o powierzchni 230 m2
położona na działce 1500 m2. Cena 250 tys.
12. Ciernie. Kawalerka do remontu

położona na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
13. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie
piecowe. Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
14. 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.
15. 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.
16. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84500,00
17. 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.
18. NOWA 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 139 tys.
19. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
20. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 65 tys.
21. 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.
22. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys. .
23. 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
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
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Sprzedam mieszkanie
40 m4, Rynek, z łazienką,

ogrzewanie gazowe,
po remoncie, z wygodami.
Tel. 74 641 98 13
G Sprzedam mieszkanie
ul. Zwycięstwa, II piętro,
dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój,
duży balkon.
Cena 140.000 zł,
Tel. 665873977

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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