DZIŚ razem z gazetą ZEGAR PARKINGOWY
Jesteś kierowcą? Parkujesz w Centrum? Jeśli tak, mamy dla Ciebie prezent - zegar czasowy.

Po zaparkowaniu na pierzei objętej parkowaniem czasowym, należy włożyć go za przednią szybę auta z ustawioną godziną przyjazdu.
O zegar zapytaj sprzedawcę. Zegar dostępny do wyczerpania nakładu.
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Ruszyła piąta
edycja budżetu
obywatelskiego.
Miasto czeka
na propozycje
mieszkańców
dotyczące realizacji
potrzebnych zadań.

6

Apartamenty,
kawiarnie, klub
fitness i kwiatowa
pergola - na Osiedlu
Piastowskim szykuje
się kolejna, ciekawa
inwestycja.

Ścieżki rowerowe, nowa nawierzchnia ulicy
Świerkowej, rewitalizacja Krasickiego, parking
na Krzywoustego, chodniki w różnych częściach
miasta; modernizacja budynku ZGK, placu zabaw
na Młynarskiej, budowa Klubu Seniora - nasze miasto
w lecie zamieniło się w wielki plac budowy.
Z jednej strony to dość uciążliwe - z drugiej cieszy,
bo za chwilkę będziemy z tych inwestycji korzystać.
- Zdaję sobie sprawę z uciążliwości prac,
które trwają obecnie na terenie naszego miasta,
za co najserdeczniej mieszkańców przepraszam
i jednocześnie proszę o wyrozumiałość.
Remontujemy, budujemy, modernizujemy
to wszystko dla Państwa - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Proszę jeszcze o chwilę
cierpliwości.
Str. 4,5,7,9

Piknik za 3 tygodnie

Dereszowska, Bohosiewicz, Linda, Waleryś
- po raz drugi będziemy gościć znakomitych,
polskich aktorów podczas 7. Festiwalu Aktorstwa
Filmowego w Świebodzicach. Nie może Was zabraknąć
20 i 21 października. Wstęp bezpłatny!
Str. 8

FOT. UŻYCZONE ORGANIZATOR

Gwiazdy
znowu przyjadą!

Zaplanujmy
razem miejskie
inwestycje

25 i 26 sierpnia pożegnamy wakacje w odlotowym stylu.
Już dziś zapraszamy Państwa w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza oraz Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach na doroczny Piknik Lotniczy. Czeka nas
fantastyczna, dwudniowa zabawa na lotnisku gminnym,
od godz. 10:00 do zachodu słońca.
W programie jak zawsze mnóstwo atrakcji, skoki
spadochronowe, pokazy statków powietrznych, wystawa
sprzętu lotniczego, zabawy dla najmłodszych, puszczanie
latawców, itp.
Szczególnie ciekawe zapowiada się pokaz repliki wojennego
samolotu AUSTER 663 ze słynnego Dywizjonu 303
a także pokaz gaszenia pożaru przez samolot Dromader.
Atrakcją będzie także już II Zlot Pojazdów Zabytkowych,
które zaparkują na lotnisku w niedzielę 26 sierpnia.
Będzie można także zobaczyć wystawę zdjęć lotniczych
autorstwa Pana Piotra Strzeleckiego.
Pogoda zamówiona, zatem nie może Państwa zabraknąć
na tym wyjątkowym wydarzeniu.
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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)

Zbiórka dla Daniela - dziękujemy za pomoc
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

W

świebodzickich
sklepach oraz zna
portalu pomagam.
pl trwa zbiórka dla
młodego świebodziczanina, Daniela, który od grudnia ub. roku,
w wyniku bójki i pobicia, jest
w śpiączce.
Młody człowiek od kilku
miesięcy jest intensywnie rehabilitowany i są już pierwsze
efekty - można się z nim porozumieć. Rodzina musi go nadal
bardo intensywnie rehabilitować
a także zapewnić mu np. specjalistyczne pożywienie, środki
higieny. Daniel wymaga opieki
jak kilkumiesięczne dziecko.
W naszym mieście są na
szczęście ludzie, którzy nie
przechodzą obojętnie wobec tragedii innych. Kilka miesięcy
temu rozpoczęła się zbiórka
pomocowa dla Daniela, a podczas Pikniku Lotniczego w sierpniu 25 i 26 sierpnia, będą zbie-

rane do puszek pieniądze na jego rehabilitację
- Dziękuję w imieniu rodziny
za dotychczasową pomoc, dziękuję też sklepom, które się
włączyły w akcję - mówi Ewa
Proć-Antoszewska, organizatorka zbiórki. - Cieszymy się, że
jest w naszym mieście tak wielu
ludzi dobrej woli.
Zbiórka nadal trwa.
Potrzebne są:

G nutridrinki,

G słoiczki dla dzieci typu
Gerber - uwaga WAŻNE - tylko
do 5. miesiąca życia
G jogurty, soki typu Kubuś
G woda mineralna niegazowana dla dzieci
G chusteczki mokre bezalkoholowe dla niemowląt
G płyny przeciw odleżynom
G ręczniki papierowe
G oliwka do ciała dla dzieci
G szampony, mydło, pianki
do golenia, maszynki do golenia.

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

Prawnik radzi

FOT. PORTAL POMAGAM.PL
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W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

D

rodzy Czytelnicy, dziś
kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy
prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr
Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną
swoich zapytań, a nasi radcowie
będą sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach Gazety
Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Dziś o ważnych zmianach
dla dłużników
i wierzycieli.

Z początkiem lipca bieżącego
roku weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń w stosunku

do konsumentów. Zmianie uległ
między innymi ogólny okres
przedawnienia, który został
skrócony z lat 10 do lat 6. Nie
zmienił się jednak okres przedawnienia dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nadal wynosi on bowiem
3 lata. Nowością jest jednak sposób liczenia okresu przedawnienia. Zgodnie z nowymi, znowelizowanymi przepisami: „(...)
koniec terminu przedawnienia
przypada na ostatni dzień roku
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy
niż dwa lata”. Nie uległ natomiast zmianie początek biegu
przedawnienia. Zgodnie z art.
120 kc „§1. Bieg przedawnienia
rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia okreś-

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

lonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna
się od dnia, w którym roszczenie
stałoby się wymagalne, gdyby
uprawniony podjął czynność
w najwcześniej możliwym terminie. Natomiast §2 powołanego powyżej przepisu stanowi, iż
„Bieg przedawnienia roszczeń
o zaniechanie rozpoczyna się od
dnia, w którym ten, przeciwko
komu roszczenie przysługuje,
nie zastosował się do treści roszczenia.
Dla wielu zainteresowanych
najistotniejszą zmianą jest jednak zmiana w zakresie możności dochodzenia przez wierzyciela przedawnionych roszczeń.
Zgodnie bowiem z nowym przepisem, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać
się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (art. 117 §2a). Dla przeciętnego dłużnika jest to wręcz
rewolucyjna zmiana. Powoduje
ona, że obecnie wierzyciele pierwotni lub ich następcy (którzy
pojawili się w wyniku cesji wierzytelności) będą mieli znacznie
ograniczone możliwości przy
dochodzeniu takich roszczeń
przed sądami. Do tej pory nie
mieli żadnych ograniczeń. Dopiero skuteczna reakcja dłużnika
pozwalała mu na uwolnienie się

G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57

od długu. Często zdarzało się
jednak tak, że niczego nieświadomy dłużnik nie skarżył np.
nakazu zapłaty, co powodowało
w konsekwencji, iż po jego
uprawomocnieniu musiał dokonać zapłaty - mimo, iż roszczenie było przedawnione. Teraz na
Sądzie będzie spoczywał obowiązek sprawdzenia, czy dane
roszczenie uległo przedawnieniu, czy też nie. Jeśli Sąd uzna,
że roszczenie jest przedawnione
oddali, bądź (w przypadku niewskazania daty wymagalności
roszczenia) zwróci powództwo,
a dłużnik nie będzie musiał brać
czynnego udziału w sprawie.
Dla wielu dłużników będzie to
zbawienne. Taki wniosek nasuwa się po analizie dotychczasowych działaniach dłużników,
a właściwie ich braku.
Oczywiście ustawodawca pozostawił pewną „furtkę”, która
upoważni sąd do nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
Będzie to miało miejsce w przypadku zaistnienia szczególnie
uzasadnionych przypadków.
Mianowicie nowo wprowadzony art. 117¹ k.c. stanowi:
„§1 W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględ-

nić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego
przeciwko konsumentowi, jeżeli
wymagają tego względy słuszności.” I dalej: „§2 Korzystając
z uprawnienia, o którym mowa
w §1, sąd powinien rozważyć
w szczególności:
G długość terminu przedawnienia;
G długość okresu od upływu
terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
G charakter okoliczności,
które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.”
W tym wypadku jednak inicjatywa dowodowa będzie leżała po stronie powoda, który
zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 k.c. będzie musiał
wskazać i udowodnić wszelkie
przesłanki warunkujące i usprawiedliwiające skorzystanie z tego prawa w warunkach określonych w §3”.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Serdecznie dziękujemy
Panu Janowi Klepcowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
oraz Burmistrzowi Miasta
Bogdanowi Kożuchowiczowi

G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69

za dotrzymanie słowa
o zamontowaniu siłowni pod chmurką
na ul. Rekreacyjnej.

G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

Korzysta z niej bardzo dużo osób
i młodszych, i starszych,
z całego Śródmieścia.
To świetna inicjatywa
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Zgłoś swój pomysł
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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do budżetu obywatelskiego

J

uż po raz piąty burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz zaprasza świebodziczan do współtworzenia
planu inwestycji w mieście.
W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok można
zgłaszać propozycje zadań do
wykonania za pośrednictwem
specjalnego formularza, dostępnego na naszej stronie internetowej.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków potrwa do 14
września.
Propozycje można przesyłać
drogą elektroniczną na adres:
weronika.tomczyk@
swiebodzice.pl.
lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się
na parterze ratusza.
Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone

propozycje zostaną przekazane
do rozpatrzenia odpowiednim
wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji.
Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod
względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2019 rok. Listę
zatwierdzonych zadań poznamy
pod koniec roku.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl, w zakładce Budżet obywatelski.
- Dziękuję za coroczne zgłoszenia i zapraszam do współtworzenia budżetu na przyszły
rok, Państwa wskazówki, potrzeby, są dla mnie bardzo ważne, bo przecież na tym polega
udział obywateli w planowaniu
rozwoju naszego miasta - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Warto dodać, że niemal wszystkie zadania, zgłoszone przez
mieszkańców do budżetu na
2016 rok, zostały zrealizowane.
Podobnie, jeśli chodzi o zadania
związane z remontem nawierzchni dróg i chodników i poprawą infrastruktury, zgłoszone
do budżetu obywatelskiego
w 2017 roku - m. in. remont
chodnika i nawierzchni ul. Spokojnej i Zwycięstwa (dojście do
przedszkola), remont chodnika
na Parkowej, Mikulicza, odcinek przy placu zabaw na Granicznej, utwardzenie wjazdu na posesję Świdnicka 46-48, Remont
Mieszka I, nowe oświetlenie na
ul. Rekreacyjnej, i wiele innych.
I

Zaparkujesz na godzinę
D

rodzy Mieszkańcy, przypominamy, że od 6 sierpnia w Rynku zaczyna
obowiązywać parkowanie czasowe. Na południowo-zachodniej pierzei (od strony fontanny),
będzie można pozostawić swoje
auto w wyznaczonym limicie
czasowym - maksymalnie na
godzinę. Dziś razem z naszą
gazetą otrzymacie - bezpłatniezegar parkingowy. Aby zaparkować na wskazanej pierzei,
należy za szybą umieścić zegar
ustawiony na godzinę przyjazdu. Parkowanie będzie monitorować Straż Miejska.

W Świebodzicach nie ma
strefy płatnego parkowania,
w odróżnieniu od wszystkich
okolicznych miast. Kiedyś funkcjonowała, jednak ostateczny rachunek ekonomiczny nie był zadowalający, dlatego już wiele lat
temu władze miasta odeszły od
pomysłu. Jednak aut przybywa,
ruch w centrum się zwiększa,
a miejsca parkingowe nie są
z gumy, więc zaczyna robić się
ciasno i jest problem z zaparkowaniem auta, by zrobić np. zakupy.
Dlatego burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wyszedł z inicja-

PROSIMY ZWRACAĆ
UWAGĘ NA TEN ZNAK

tywą wprowadzenia parkowania czasowego - na
razie na jednej pierzei
Rynku, ale jeśli rozwiązanie dobrze zafunkcjonuje, strefa parkowania
czasowego będzie rozszerzona.
Od 6 sierpnia na odcinku parkingu przy fontannie
będzie można parkować
tylko przez godzinę.
- W ten sposób zwalnia
nam się kilkanaście miejsc
parkingowych, na których
będzie rotacja, bo zaparkujemy tu tylko przez 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.
Co ciekawe, prowadzący swoją działalność handlowy i usługodawcy w Rynku są za wprowadzeniem płatnej strefy parkowania. Pokazała to ankieta,
przeprowadzona w 2016 roku
przez Młodzieżową Rada Miejska. Jej wyniki wskazały, że 32
przedsiębiorców z Rynku wyraziło aprobatę dla wprowadzenia
płatnego parkowania.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wybrał inną alternatywę,
by nie obciążać mieszkańców
opłatami, ale jednocześnie umożliwić większy dostęp do miejsc
parkingowych w centrum. Dlatego najprawdopodobniej strefa
parkowania czasowego będzie
rozszerzona w przyszłości. Można by rozważyć jeszcze jedną alternatywę: godzina parkowania

Ulotka o tej treści
trafia od kilku dni
za wycieraczki kierowców,
parkujących w Rynku
za darmo, a kolejne już odpłatne.
Co Państwo o tym sądzicie?
Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i propozycji.
Piszcie do nas na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.

Już zrealizowane inwestycje
Zadania zgłoszone przez świebodziczan do realizacji w 2018 roku
są już częściowo zrealizowane lub w trakcie. Spośród
zrealizowanych inwestycji warto wymienić m. in.
G budowę dróg i chodników na ul. Zamkowej,
G przebudowę kanalizacji w obrębie ulicy Wałbrzyskiej,
G pomoc rzeczową dla szczepu IMAGO przy budowie nowej
harcówki;
G w trakcie jest duża modernizacja nawierzchni ulicy Świerkowej
(II etap),
G trwają ostatnie uzgodnienia na zadania związane doświetleniem
kolejnych pięciu przejść dla pieszych - to także zgłaszali
mieszkańcy do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.
G gotowa jest dokumentacja na remont podwórka ul. Świdnicka
15-17,
G we wrześniu zostanie zamontowany próg zwalniający
w Cierniach zgodnie z sugestią mieszkańców.

Jak parkujemy?
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. Można go używać tak
naprawdę na terenie całego kraju a nawet Europy - wszędzie tam,
gdzie obowiązuje parkowanie czasowe.

Nowa
karuzela
4
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wieści z miasta/sesji

Załatwiaj sprawy
urzędowe przez internet
na ePUAP

i zjeżdżalnia
na Młynarskiej

rzypominamy, że Urząd Miejski w Świebodzicach został wpisany na listę punktów potwierdzających Profil Zaufany
P
ePUAP. Profil to zestaw informacji identyfikujących i opi-

sujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP
- bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami. Dzięki
temu można już także w Świebodzicach załatwić sprawę urzędową szybko, wygodnie i bez kolejek
Potwierdzenia profilu można dokonać w godzinach pracy UM
(bud. ratusza) ul. Rynek 1, pok. nr 8.

Dzieci ze Śródmieścia, które korzystają
z placu zabaw przy ul. Młynarskiej,
mają dwa nowe urządzenia do zabawy.
Nowa, kolorowa karuzela i zjeżdżalnia
zastąpiły wysłużone sprzęty.
Urządzenia zakupiło miasto,
koszt wymiany to 10.000 zł.
Mamy nadzieję, że będą
dobrze służyć.

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 to jest ePUAP

Nie ma nocnej prohibicji w Świebodzicach

FOT. PIXABAY.COM

N

a sesji w dniu 26 lipca Rada
Miejska podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych jak również
czasu pracy placówek detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Świebodzice.
Najważniejsze zmiany, które
wprowadza uchwała, dotyczyły
ustalenia maksymalnej liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na terenie miasta,
odrębnie dla poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych; ustalenia liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz
poza miejscem ich dystrybucji.
Określono także zasady usytuowania na terenie miasta
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Najistotniejszym faktem jest
natomiast ten, że na terenie
Świebodzic nie wprowadzono
ograniczeń w sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00.
I

D

obra wiadomość dla
mieszkańców - będzie
łatwiej zapłacić wszelkie
podatki. W Urzędzie Miejskim
zamontowane zostaną dwa terminale płatnicze, umożliwiające
zapłacenie kartą podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
od środków transportu; opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłaty skarbowej
i innych, stanowiących dochody
własne gminy.

- Terminale powinny się pojawić w połowie sierpnia, jeden
będzie dostępny w kasie przy ul.
Stefana Żeromskiego, bo tam
najwięcej osób płaci podatki
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Oczywiście, nadal
będzie także możliwość płatności gotówką.
A wszystko po to, by było
wygodniej, bo coraz więcej
osób korzysta głównie z „plastikowych” pieniędzy.

edną z uchwał podjętych na
sesji w dniu 26 lipca były
Jzmiany
w bieżącym budżecie.

stycja przewidziana jest do realizacji w roku 2019.

Zmiany w budżecie
i nowe inwestycje
Wśród standardowych przesunięć między działami wypatrzyliśmy inwestycję, która z pewnością ucieszy mieszkańców
ul. Piłsudskiego. W obrębie
numeru 28 powstanie plac zabaw. W budżecie zabezpieczono
na to kwotę 30.000 zł.
Pojawiło się jeszcze jedno
zadanie - docieplenie budynku
przy ul. M.Curie-Skłodowskiej
20A. W tym roku zostanie sporządzona dokumentacja, a inwe-

FOT. PIXABAY.COM

Za podatki zapłacisz kartą

Już nie są pomnikami,
bo zagrażają
przechodniom
odczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 lipca
P
uchwałą Rady zniesiono status

pomnika przyrody wobec
dwóch drzew rosnących na terenie miasta.
Do wycięcia pójdzie buk
zwyczajny, rosnący przy ul.
Piłsudskiego 21. Drzewo niestety całkowicie zamarło.
Z kolei los Jesiona wyniosłego, który rośnie w pobliżu
ośrodka zdrowia przy Alejach

Lipowych, przypieczętował
grzyb zwany lakownicą.
W wyniku nadgnicia korzeni
i wnętrza drzewo niebezpiecznie się pochyliło i obecne
zagraża przechodniom.
Drzewa zostaną niestety
usunięte. Zawsze szkoda nam
każdego drzewa, jednak w tym
przypadku z kwestiami bezpieczeństwa trudno dyskutować.
I

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach
bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.

Co zyskasz

Przez ePUAP możesz korzystać z usług - elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:
G załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
G sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
G 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:
G 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,
G USC (urzędy stanu cywilnego) - uzyskaj odpisy aktów:
małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
G ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj
swoje zwolnienia lekarskie i składki,
G NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego),
G US (urzędy skarbowe) - sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
G KRK (Krajowy Rejestr Karny) - pobierz zaświadczenie
o niekaralności,
G UP (urzędy pracy) - zarejestruj się jako osoba bezrobotna
i korzystaj ze szkoleń,
G Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych - sprawdź
swoje dane i dokumenty,
G 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:
G od razu potwierdzić przez internet, na przykład skorzystać
z bankowości elektronicznej - wtedy OD RAZU możesz zacząć
załatwiać sprawy przez internet,
G potwierdzić później - w ciągu 14 dni w wybranym miejscu
(punkcie potwierdzającym) - wtedy z usług na ePUAP zaczniesz
korzystać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.

49,1 mln zł

Źródło: obywatel.gov.pl

Tyle w mijającej kadencji
miasto przeznaczyło
na inwestycje

Już wkrótce pojedziemy
rowerem przez miasto 2
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

Śródmieściu, na
Osiedlu Piastowskim i Osiedlu Sudeckim trwa budowa ścieżek rowowych w ramach
projektu ograniczania skutków
niskiej emisji. Powstaje łącznie
2,5 km tras rowerowych, które
połączą osiedla i centrum miasta, a także wybudowane niedawno Centrum Przesiadkowe.
Prace są bardzo zaawansowane, niedawno rozpoczęła się
budowa ostatniego odcinka, na
ul. Zwycięstwa/Stawowej.
Wiemy, że mieszkańcy są już
nieco zniecierpliwieni ścieżkowym placem budowy. Wykonawca robi, co może, jednak
prowadzi front robót w kilku
miejscach, ma także inne inwestycje (niedawno zakończone
Centrum Przesiadkowe, czy duże zadanie w Parku Centralnym
w Świdnicy).
- Zdaję sobie sprawę z uciążliwości prac, które trwają obecnie na trenie naszego miasta, za
co najserdeczniej mieszkańców
przepraszam i jednocześnie proszę o wyrozumiałość. Remontujemy, budujemy, modernizujemy to wszystko dla Państwa
- podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Proszę jeszcze
o chwilę cierpliwości, zdaję
sobie sprawę ze zniecierpliwienia zwłaszcza, jeśli chodzi
o budowę ścieżek rowerowych.
Prace powoli zbliżają się do
końca, wierzę, że we wrześniu

inwestycje

wszyscy będziemy już mogli
korzystać z sieci tras rowerowych.
- Drodzy mieszkańcy, wytrzymajmy jeszcze trochę tych
niedogodności, ale przecież już
za chwilę będziemy mogli rodzinnie korzystać ze
ścieżek, gdzie będzie
wygodnie, a przede
wszystkim bezpiecznie
zwła-szcza dla naszych
pociech - mówi Zofia
Marek, radna z Osiedla Piastowskiego.
- W naszym mieście naprawdę dużo się dzieje i to tylko
dobrze świadczy
o tym, że miasto
się rozwija i chce
być bardziej przyjazne dla mieszkańców
- dodaje Marek
Jakubina, radny
i mieszkaniec osiedla.
Prace na Osiedlu Piastowskim zmierzają już ku końcowi,
na ul. Kolejowej powróciły ławeczki, zatem jesteśmy dobrej
myśli i liczymy, ż wykonawca
zdąży z terminami.
Termin zakończenia prac
- sierpień-wrzesień br. Koszt
- 2 mln zł. Zadanie realizowane
jest w ramach projektu „Ograniczania skutków niskiej emisji
na terenie gminy Świebodzice”.
Nasze miasto pozyskało wysokie dofinansowanie na szereg
projektów, chodzących w jego

Świerkowa w budowie
oparki, zerwany asfalt, robotnicy - tak wygląda obecK
nie ulica Świerkowa, gdzie trwa

II etap modernizacji tej najdłuższej na osiedlu Wilcza Góra
ulicy.
W 2015 roku wykonany został I etap remontu nawierzchni
jezdni i chodników, obecnie
trwa II etap prac. W ramach zadania wykonane zostaną prace
związane z infrastrukturą podziemną (kanalizacja wraz z wpustami), i oczywiście nowa nawierzchnia z kostki betonowej
zarówno na jezdni, jak i chodnikach. Chodzi o odcinek od budynku nr 15 do skrzyżowania
z ul. Klonową. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu
obywatelskiego, czyli propozycji zadań, zgłaszanych przez
świebodziczan. Termin zakończenia prac - do k. września.
Koszt 319.000 zł.
- Jest to kolejny element
modernizacji ulic na Osiedlu

319.000
zł

Wilcza Góra, bardzo się cieszę z prac na Świerkowej. Przypomnę, że w 2014 wykonany
został także remont ul. Klonowej - mówi radny z tego rejonu Sławomir Łukawski.
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Ścieżki na Osiedlu Piastowskim wyglądają coraz lepiej
skład. Łączna kwota całego projektu to 7 433 750,56 PLN, natomiast gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 110
786,96 PLN.
W skład niskiej emisji wchodzą:
G budowa Centrum Przesiadkowego
G budowa ścieżek rowerowych
G przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, w tym
modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych
G budowa inteligentnych przystanków
G zakup czwartego autobusu
komunikacji miejskiej.
Centrum Przesiadkowego jest
już gotowe, podobnie jak doświetlone przejścia dla pieszych.

Na ul. Zwycięstwa i Stawowej powstaje ostatni odcinek ścieżek
W trakcie jest budowa ścieżek,
w fabryce Mercedesa powstaje
dla Świebodzic czwarty auto-

bus. Czekamy na wyłonienie
wykonawcy budowy inteligentnych przystanków.

Remont nawierzchni asfaltowej parkingu
ul. Bolesława Krzywoustego
Koszt 40.000 zł

ierowcy z pewnością się ucieszą. Miasto przystąpiło do naprawy nawierzchni. Prace obejK
mują frezowanie i położenie nowej nawierzchni na
ok. 300 m2. Koszt - 40.000 zł. Podobne prace rozpoczną się w najbliższych dniach na ul. 3 Maja.
Wykonawcą prac na zlecenie miasta jest
ZGK Świebodzice sp. z o.o.
- To może drobna naprawa, ale bardzo
istotna z punktu widzenia mieszkańców,
parkujących swoje auta, cieszę się, że robimy nie tylko duże inwestycje drogowe, ale
i te mniejsze, nie mniej potrzebne - mówi
Piotr Krzyśpiak, radny z osiedla.

Mikulicza już zrobiona, Aleje Lipowe w toku
Koszt 30.000 zł

ramach remontów bieżących miasto systematyczW
nie modernizuje nawierzchnie

chodników. Niedawno zakończył się remont ostatniego
odcinka ul. Mikulicza (od numeru 16 do mostu przy ul. Sikorskiego), który prowadzony był
etapowo ze względu na prace
gazowników, prowadzone w tym
rejonie. Łącznie nową nawierzchnię i krawężniki zyskał odcinek ponad 260 metrów. Przełożono także zapadniętą kostkę na
jezdni. Koszt - ok. 30.000 zł.
- Remont ulicy Mikulicza był
trochę poszatkowany, ale to ze
względu na prace gazowników.
Obecnie chodnik na całej ulicy
jest już dobrej jakości, z czego

Mieszkańcy korzystający z chodników na ul. Mikulicza nie mają
już powodu do narzekania
Aleje Lipowe - będzie
wygodnie i bez dziur, na razie
po jednej stronie, ale na całej
długości ulicy

bardzo się cieszę - mówi Dariusz Błaszczyk, radny z tej
dzielnicy.
Obecnie trwa także remont
nawierzchni chodnika ul. Aleje

Lipowe, na razie po jednej stronie. Tutaj także stare, nierówne
płyty zastąpione zostaną wygodną kostką.
I

Apartamenty „pod pergolą”
6
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A

partamentowce z czterdziestoma mieszkaniami w ciekawym
otoczeniu - to kolejna
inwestycja mieszkaniowa na
Osiedlu Piastowskim. Okazuje
się, że rozbudowujące się osiedle i dobra infrastruktura drogowa przyciągają jak magnes kolejnych inwestorów. Mieliśmy
rację - robi nam się „miasto
w mieście”.
O tym, że Osiedle Piastowskie to obecnie najdynamiczniej
rozwijająca się część Świebodzic, chyba nie trzeba nikogo
przekonywać. Boom mieszkaniowy, a do tego duże inwestycje drogowe realizowane przez
miasto sprawiają, że ludzie ciągną tu, chcą tu zamieszkać, zainwestować.
Mamy kolejny przykład.
W 2019 roku rozpocznie się
budowa czterech apartamentowców, zlokalizowanych u zbiegu

ulic Królowej Jadwigi i Królowej Elżbiety. Jak udało nam się
dowiedzieć, trwają już prace
projektowe (zresztą potwierdzeniem jest wizualizacja, którą
Państwu prezentujemy), a inwestycja planowana jest od czerwca przyszłego roku z ukończeniem na grudzień 2020 roku.
Co powstanie?
Czterdzieści atrakcyjnych,
rozkładowych mieszkań, w czterech dwupiętrowych budynkach. W części handlowo-usługowej, zlokalizowanej na parterze, zapowiada się prawdziwa
bomba: kawiarnie, pizzeria,
klub fitness i osiedlowe delikatesy. Szczególnie atrakcyjnie
wygląda kwiatowa pergola, która połączy dwa budynki. Wszystkie budynki będą miały zagospodarowany teren wokół oraz
parkingi i drogi dojazdowe.
Inwestor nie ukrywa, że na
decyzję o zainwestowaniu na

osiedlu wpływ mają dwie duże
inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane w ostatnim
czasie przez miasto. Chodzi
o budowę ulicy Królowej Elżbiety oraz Królowej Jadwigi.
Są to nowe ulice, z nowoczesną
nawierzchnią, infrastrukturą,
oświetleniem, które komunikują
nowo powstającą część mieszkaniową z resztą Osiedla Piastowskiego. To tylko potwierdza
fakt, że decyzje podejmowane
przez burmistrz Bogdana Kożuchowicza i radnych mają pozytywne skutki dla stymulowania rozwoju miasta. Stąd planowane na następne lata kolejne
zadania: budowa łącznika od ul.
Królowej Jadwigi do ul. Dąbrówki, by zamknąć tzw. małą
obwodnicę osiedla i budowa
łącznika od ul. Dąbrówki do ul.
Jeleniogórskiej wraz z budową
małego ronda.
I

FOT. WIUZALIZACJA INWETSORA

Na Osiedlu Piastowskim powstanie kolejna, duża inwestycja mieszkaniowa

Tak wygląda wstępnie projekt apartamentowców. Zwróćcie Państwu uwagę na ciekawe
rozwiązanie architektoniczne części parterowej, z usługami, restauracjami. No i ta bajeczna
pergola

Wygodny i ekologiczny
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje
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ZGK się modernizuje i stawia na ekologię

ka drzwiowa i okienna, system
wentylacji. Obiekt będzie korzystał z odnawialnych źródeł
energii - zamontowane zostały
pompy ciepła, które będą czerpać energię z głębokości aż 100
metrów.
- Nasz obiekt będzie w pełni
ekologiczny, cztery pompy ciepła zapewnią energię potrzebną
do ogrzewania budynku - mówi
Kacper Nogajczyk, prezes ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
Inwestycja warta jest 800.000
zł, dofinansowanie pozyskane
z UE to 300.000 zł. Zakończenie
prac planowane jest na koniec
października.
I

Nowa koparko-ładowarka
naną przednią łyżkę, kpl. tylnych łyżek oraz dodatkową instalację hydrauliczną służącą do pracy frezarki czy młota wyburzeniowego. Zastąpi wysłużonego Ostrówka z 1997 r.
Zakup koparki spowodowany jest rosnącym
zakresem prac, wykonywanych przez spółkę, która zajmuje się m. in. bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych.
A że tych jest ogrom, niech świadczą wyniki
tzw. roboczogodzin. Ostrówek, który ma za sobą
ponad 20 lat pracy, na liczniku ma 5.000 roboczogodzin. Tymczasem koparka, zakupiona przez
ZGK w 2011, ma już przepracowanych 10.000
godzin. Bo ZGK to nie tylko wywóz śmieci

Teren ZGK wygląda
coraz ładniej
- to miłe, że spółka,
która dba o czystość
naszego miasta,
dba także o estetykę
swojego placu,
komfort pracy pracowników,
a przede wszystkim
- wygodę
dla mieszkańców,
którzy przychodzą
tu załatwiać
swoje sprawy

i sprzątanie ulic, ale obecnie także remonty nawierzchni ulic i chodników w mieście. Jest tych
prac coraz więcej, stąd potrzebny też sprzęt do
tego typu działań.

Wnioski na 500+
O

d 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +, świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy oraz do świadczenia „dobry
start” w formie tradycyjnej papierowej.
Wnioski są dostępne w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Plac Dworcowy 1
(budynek dworca PKP). Przypomina się także
o konieczności dołączenia do wniosku kserokopii
wymaganych dokumentów (poza zaświadczeniami, które załącza się w oryginale) oraz posiadania

Dostaniemy więcej
na e-usługi
Powstaje nowoczesna sala obsługi klienta

Nowa koparka, a w tle staruszek Ostrówek

ich oryginałów w celu uwierzytelniania dokumentów.
Więcej informacji pod numerem 74 666 99 27,
74 666 95 56, 74 666 95 80.
Prosimy o wcześniejsze wypełnianie wniosków
co zmniejszy czas oczekiwania w kolejce.
Informujemy, że w rubryce dot. organu właściwego należy wpisać „BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE” natomiast w części dot. Adresu
organu właściwego adres OPS tj. M. J. Piłsudskiego 8.
I

asza gmina realizuje projekt
N
pn: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udzia-

łu mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
został złożony wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania
projektu, opiewającego na kwotę 776,473,67 PLN, poprzez
zwiększenie poziomu dofinan-

1 sierpnia 2018

oparko-ładowarka JCB o wartości 418 000 zł
zasiliła park maszynowy ZGK Świebodzice
K
Sp. z o.o. Maszyna wyposażona jest m. in. w wypi-

Budowa pomp ciepła - będą sięgać aż 100 metrów w głąb ziemi

Świebodzice pamiętają

M

ieszkańcy, przychodzący do ZGK w celu załatwienia sprawy, już niebawem
będą mieli do dyspozycji nowoczesną, wygodną, salę obsługi
klienta dostosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Spółka realizuje właśnie termomodernizację budynku socjalnobiurowego, na które to zadanie
pozyskała dofinansowanie w ramach środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020.
W ramach inwestycji budynek socjalno-biurowy został już
docieplony, wymieniona stolar-

sowania - z 63,9% do pierwotnej
wartości z wniosku tj. 85% poziomu.
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła
zgodę na zwiększenie kwoty do
wysokości 752 344,85 PLN.
Gmina Świebodzice w związku
z powyższym odzyska część już
zainwestowanych środków kwalifikowanych z dodatkowej przyznanej puli środków unijnych.
Dzięki projektowi została
wdrożona platforma:

eurzad.swiebodzice.pl,
z pośrednictwem której załatwią
Państwo wiele formalności online. Wystarczy tylko utworzyć
tzw. profil zaufany, o czym już
wielokrotnie pialiśmy. Profil
można stworzyć odwiedzając
Urząd Miejski, pokój Nr 8.
W ramach projektu zakupiony został także nowy sprzęt
komputerowy, modernizowana
jest także strona internetowa
gminy.
I

Hurra, znowu przyjadą
do nas gwiazdy!
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II edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego w Świebodziacach - 20 i 21 października

D

ereszowska, Bohosiewicz, Waleryś, a na
deser Linda - taki niepowtarzalny „zestaw”
zobaczymy podczas tegorocznej, 7. już, edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego w Świebodzicach. Gwiazdy odwiedzą nasze miasto i spotkają się ze świebodzicką publicznością 19, 20
i 21 października. Wstęp na
spotkania będzie - podobnie jak
w roku ubiegłym - bezpłatny, za
okazaniem zaproszeń.
Będzie to już druga edycja
FAF w Świebodzicach, na którą
zaprasza Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Ubiegłoroczne wydarzenie
spotkało się z entuzjastycznym
przyjęciem mieszkańców, dlatego oczywistym było, że musimy
FAF wprowadzić do kalendarza
wydarzeń miejskich - podkreśla
Bogdan Kożuchowicz. - Rok
temu świebodzicka publiczność
wspaniale przyjęła aktorów,
zresztą pozytywne wrażenia
były także po drugiej stronie.
Dlatego chcemy znów gościć
gwiazdy kina, poczuć ten wyjątkowy klimat, rozmawiać i poznawać osoby, które znamy z ekranów kin.
Doskonałą współpracę z samorządem w zakresie festiwalu
chwalił już podczas ubiegłorocznej edycji Stanisław Dzierniejko, dyrektor generalny Festiwalu Aktorstwa Filmowego.
- Spotkałem się tu w ogromną
życzliwością i otwartością burmistrza Bogdana Kożuchowicza, któremu pomysł zorganizowania w Świebodzicach wydarzeń w ramach FAF bardzo się
spodobał, dlatego z przyjemnoś-

cią będziemy gościć w Świebodzicach ponownie - mówi
Stanisław Dzierniejko.
W tegorocznej edycji zobaczymy m. in. znakomity monodram w wykonaniu Zbigniewa
Walerysia „Ja jestem Żyd z wesela”. To znakomity aktor Teatru
Polskiego we Wrocławiu, znany
m. in. z seriali „M jak miłość”,
„Dziewczyny ze Lwowa”, a także filmów takich jak „Papusza”,
„Quo vadis”.
Dwa wyjątkowe recitale zaprezentują także dwie znakomite aktorki, których nie trzeba
chyba szczególnie przedstawiać:
Sonia Bohosiewicz i Anna Dereszowska. Pierwsza z gwiazd
zaprezentuje recital „Domówka” - to podróż sentymentalna
do czasów minionej epoki i największych przebojów w historii
polskiej piosenki XX wieku.
Anna Dereszowska wystąpi
z recitalem „Instrukcja obsługi
kobiety”.
A na deser ze świebodzicką
publicznością ponownie spotka
się Bogusław Linda, który jest
także dyrektorem artystycznym
FAF.
Szczegółowy program będzie
znany już niebawem, ale warto
już dziś zarezerwować czas na
ten październikowy weekend
z gwiazdami.
Dystrybucja wejściówek odbywać się będzie tak, jak w roku
ubiegłym - w wyznaczonym
dniu będzie można je odbierać
z ratusza. Wstęp na wszystkie
spotkania z gwiazdami jest
oczywiście bezpłatny, za co serdecznie dziękujemy burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi.

Gala z nagrodami
Podczas gali otwarcia, która tradycyjnie odbędzie się
w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, statuetkę
Platynowego Szczeniaka za wybitne osiągnięcia w aktorstwie
filmowym odbierze jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych
i teatralnych, Andrzej Seweryn.
Aktor stworzył wiele znakomitych i niezapomnianych kreacji
aktorskich, m. in. w „Ziemi obiecanej”, „Zemsty”, czy „Ostatniej
rodziny”. Wieczór uświetni monodram „Mój Molier” w wykonaniu
laureata nagrody.
Galę poprowadzą: Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak
- znany i lubiany duet aktorów, grający razem m. in.
w „Rodzince.pl”.

Krwiodawcy w lecie nie zawodzą
Zbiórka odbywała się w mobilnym punkcie poboru, czyli ambulansie, który zaparkował pod ratuszem. Biorąc pod uwagę upał, panujący tego dnia,
tak duża liczba krwiodawców to wspaniały wynik.
Dziękujemy.
Każdy, kto zechciał podzielić się z potrzebującymi bezcennym lekiem, otrzymał słodycze,
przygotowane przez firmę Śnieżka, oraz upominek, idealnie wpisujący się w letnią aurę - piłkę
plażową, przekazaną przez burmistrza naszego
miasta, Bogdana Kożuchowicza. Przyda się podczas zabaw na letnim kąpielisku.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski
w Świebodzicach i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

FOT. WYDZIAŁ PROMOJI UM

ż 31 osób stawiło się w Rynku w środę, 25
A
lipca, by oddać krew potrzebującym. Ostatecznie w zbiórce mogły wziąć udział 22 osoby.

A tak było rok temu - tłumy, tłumy w MDK,
zdjęcia z idolami, rozmowy, wyjątkowe
spektakle

Świebodzicki Park
przemysłowy czeka
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towanej przez IPD mamy
w Świebodzicach swoisty inkubator przedsiębiorczości, umożliwiający prowadzenie działalności w szerokim zakresie, bez
ponoszenia kosztów inwestycyjnych, związanych przygotowaniem hali. Cieszę się i gratulują zarządowi spółki, że tak
szybko udało się nie tylko odbudować zniszczoną halę, ale
także wybudować całkowicie
nowy obiekt.
I

Struktura Parku Przemysłowego

- To kolejna, ważna inwestycja w mieście, z punktu widzenia
aktywizacji gospodarczej - podkreślają burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i Łukasz Kwadrans prezes IPD

R

ok i trzy miesiące po
dramatycznym pożarze
hali przy ul. Wałbrzyskiej, spółka IPD nie
tylko odbudowała w pełni obiekt
- ale postawiła kolejny. Nowoczesne pomieszczenia dla firm
z pewnością przyczynią się do
aktywizacji gospodarczej naszego miasta.
Gdy dokładnie 16 marca
2017 r. płonęła hala G Parku
Przemysłowego w Świebodzicach, wyglądało to naprawdę
dramatycznie. Kłęby czarnego
dymu spowiły sporą część miasta, ogień rozprzestrzeniał się
błyskawicznie. Część produkcyjno-magazynowa uległa niemal całkowitemu spaleniu wraz
z zawartością - przechowywanymi produktami, urządzeniami, itp. Straty były ogromne.
Właściciel Invest Park Development sp. z o. o. natychmiast przystąpił do odbudowywania obiektu. Dziś hala jest już
w pełni gotowa i częściowo zagospodarowana. Pomieszczenia
mają jeszcze lepszy standard
i funkcjonalność.
I to nie koniec inwestycji
- siłą rozpędu spółka postawiła
nową halę H (około 2000 m2
powierzchni) i ma kolejne plany
rozwoju parku powiększonego
po zakupie sąsiadujących gruntów.
- Świebodzicki Park Przemysłowy to bez wątpienia kompleks największych obiektów
tego typu w mieście - mówi
Łukasz Kwadrans, Prezes In-

vest Park Development. - Po
zrealizowaniu ostatniej inwestycji, czyli budowy hali H, jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom wysokiej jakości powierzchnie produkcyjne i magazynowe oraz biurowe z możliwością szybkiej adaptacji pod
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możemy mówić o drugiej strefie ekonomicznej
w Świebodzicach.
Uwzględniając potrzeby aktualnych najemców funkcjonujących w ramach ŚbPP oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych kontrahentów IPD sp. z o.o. zakupiła sąsiednią nieruchomość, o łącznej
powierzchni ponad 1,5 hektarów, w celu wykonania parkin-

gów dla samochodów osobowych oraz TIR. Ponadto w celu
zwiększenia bezpieczeństwa
pożarowego dla całego Parku
Przemysłowego planowane jest
wykonanie na zakupionej nieruchomości zbiornika ppoż.
W perspektywie planowane jest
skomunikowanie terenu ŚbPP
poprzez ul. Kasztanową.
Warto także przypomnieć, że
w zeszłym roku Spółka nabyła
około 2 ha w Podstrefie Świebodzice WSSE, gdzie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby
przedsiębiorców zainteresowanych budową dla nich powierzchni produkcyjno-magazynowych.
- To kolejna, ważna inwestycja w mieście, z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej
- podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Można powiedzieć, że dzięki ofercie przygo-

Świebodzicki Park Przemysłowy składa się aż z ośmiu obiektów, zlokalizowanych przy ul.
Wałbrzyskiej. Są to:
a) Hala „G” wraz z budynkiem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni użytkowej około 12900 m2,
b) Hala „A” wraz z budynkiem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 1948 m2 ,
c) Budynek produkcyjno-biurowy „B i C” o łącznej powierzchni użytkowe 992 m2,
d) Hala „D” o łącznej powierzchni użytkowej 400 m2,
e) Budynek „E” o łącznej powierzchni użytkowej 414 m2,
f) Budynek „F” o łącznej powierzchni użytkowej 804 m2,
g) Hala „H” wraz z budynkiem - biurowym socjalno (nowo powstały obiekt) o łącznej powierzchni
użytkowej 1989 m2,
h) Budynek usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 263 m2.

W ciągu zaledwie roku i trzech miesięcy odbudowano zniszczoną halę

Dynamiczny rozwój

Powstał zupełnie nowy obiekt, który czeka na przedsiębiorców

d roku 2016 Spółka zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie, czego potwierdzeniem jest
O
skala realizowanych inwestycji i wypracowywany
od tego okresu zysk. Osiągnięcie tak dobrych
wyników możliwe jest dzięki efektywnie realizowanym założeniom przyjmowanym w corocznych

planach rzeczowo-finansowych Spółki. Na potwierdzenie tych słów przykładem jest chociażby
wypracowanie w pierwszym półroczu bieżącego
roku zysku większego od zakładanego do zrealizowania na cały 2018 r.
I

Pamiętam powódź
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A tak wygląda okolicznościowy
znaczek, towarzyszący
projektowi
Chrobak i Bolesław Kwiatkowski, zdjęcia Elżbiety Chrobak znalazły się również w publikacji Dolny Śląsk. Pamiętam
powódź. Autorem zdjęć dokumentujących zalane wodą Ciernie w 1997 roku jest Ryszard
Zyska i te zdjęcia również znalazły się we wspomnianej publikacji. Książka jest integralną
częścią projektu i oprócz materiału fotograficznego zawiera
wiele wspomnień mieszkańców
Dolnego Śląska: Wrocławia,
Kłodzka, Bielawy, Kamieńca
Ząbkowickiego.
Wspomnienia pojawiają się
również w filmie poświęconemu powodzi. Należą one nie
tylko do mieszkańców, ale również do ratowników, którzy 21
lat temu nieśli pomoc mieszkańcom zalanych terenów. W filmie
oprócz walki z wodą i jej skutkami pokazana jest również
walka mieszkańców miejsco-

Jedna z autorek zdjęć, pani Elżbieta Chrobak, pokazuje
Grzegorzowi Czekańskiemu nasz ubiegłoroczny dodatek
wości Łany o swoją małą ojczyzną, którą zamierzano poświęcić, aby nie dopuścić do
zalania Wrocławia. Z perspektywy ponad dwudziestu lat i w aspekcie hydrotechnicznym, nie
jest takie oczywiste, że zalanie
Łanów zapobiegłoby katastrofie
we Wrocławiu, z którym woda
obeszła się w sposób wręcz tra-

PWPO-T PROMONT

giczny. Ta determinacja mieszkańców pokazuje, że stanowcza
i konsekwentna walka o swoje
miejsce na ziemi jest w stanie
wygrać nawet z najwyższą biurokratyczną władzą.
Wśród uczestników spotkania
w bibliotece znalazły się osoby
dotknięte powodzią w 1997
roku, które podzieliły się swoi-

FOT.: AGNIESZKA KONIECZNA, JANINA DUBROWNIK, MDK

zwartkowa aura 19 lipca 2018 roku bardzo
przypominała tę sprzed
21 lat, kiedy do Świebodzic dotarła fala powodziowa.
Ciężkie chmury na niebie
i ulewne, padające od kilku dni
deszcze, stanowiły odpowiednie
tło dla projekcji filmu Dolny
Śląsk. Pamiętam powódź będącego częścią projektu o takim
właśnie tytule, realizowanego
przez Fundację na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza
Karpowicza we Wrocławiu.
Gościem biblioteki był reżyser filmu Pan Grzegorz Czekański, z którym niektórzy
uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się przy okazji realizacji filmu. W 20. rocznicę powodzi z 1997 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach przygotowała wystawę
zatytułowaną Pełcznica. Opowieść o rzece. Część tej wystawy stanowiły zdjęcia z powodzi
w 1997 i 2002 roku, kiedy spokojna i zazwyczaj leniwie płynąca rzeka, pokazała swoje
groźne oblicze, wyrządzając
wiele szkód, szczególnie
w dzielnicach Pełcznica i Ciernie, przez które przepływa, ale
również na Osiedlu Piastowskim. Duży dodatek poświęcony tamtym tragicznym wydarzeniom ukazał się w Gazecie
Świebodzickiej dokładnie w 20.
rocznicę powodzi - czyli 7 lipca
2017 roku.
Autorami wykorzystanych na
wystawie zdjęć byli Elżbieta

mi wspomnieniami z tego czasu.
Po filmie wywiązała się dyskusja wśród uczestników spotkania.
Na bazie refleksji wywołanej filmem padały liczne pytania: czy
technicznie i infrastrukturalnie
jesteśmy dzisiaj bardziej przygotowani na wielką wodę? Jak

działa system wczesnego ostrzegania? Czy sytuacja sprzed 21
lat może się powtórzyć? Jak
zachowują się ludzie w sytuacji
zagrożenia i czy w takich sytuacjach zdajemy egzamin ze swojego człowieczeństwa.


Spółka z o.o.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

ŚLUSARZ- SZLIFIERZ
Miejsce pracy: Świebodzice
Region: dolnośląskie

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
szlifowanie detali metalowych zgodnie z dokumentacją
techniczną
 obsługę elektronarzędzi: szlifierki, wiertarki, nitownice itd.,
 dokonywanie poprawek szlifierskich,
 prace ślusarskie
 kontrolę jakościową produkowanych wyrobów,
 wizualną kontrolę jakości,
 stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP


Wymagania:




doświadczenie w pracy na produkcji - mile widziane,
dyspozycyjność, gotowość do pracy w nadgodzinach,
umiejętność pracy w zespole.

W zamian oferujemy:

interesującą, pełną wyzwań pracę w dużej, stabilnej
i rozwijającej się firmie,
 możliwość wykorzystania własnych pomysłów,
 szkolenia wewnętrzne podnoszące kwalifikacje,
 możliwość awansu poziomego i pionowego,
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dobre warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek regulaminowy godzinowy, dodatek stażowy, premie)
 świadczenia z ZFŚS.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres:

jkucharska@promont-swiebodzice.pl lub pocztą na adres: PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWPOT PROMONT SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Świebodzicach zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę
moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest PWPO-T PROMONT
Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Przemysłowej 6. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treś-

ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne.

Wernisaż plastyków z MDK
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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lipca w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbył się
wernisaż sekcji plastycznej dorosłych. Wystawa jest artystycznym zapisem pracy i rozwoju członków

kultura

sekcji plastycznej MDK, która rozwija
swoje zdolności plastyczne i swój warsztat pracy pod czujnym okiem instruktora Zbyszka Nowaka.

KĄCIK POETYCKI
NASZYCH MIESZKAŃCÓW
Szanowni Czytelnicy, publikujemy wiersz świebodziczanina, pana Wilhelma, którego pasją jest właśnie twórczość poetycka. Pan Wilhelm szczególnie
preferuje formę satyry politycznej, ale ma w swoich
przepastnych szufladach utwory o różnej tematyce.
My publikujemy dziś próbkę jego prac i pozdrawiamy serdecznie.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
Urok mazurskich jezior opiszę,
Może pochwały od Was usłyszę,
Rosną tu brzozy, świerki i klony,
Tu dla wędkarzy raj wymarzony.
Wielką atrakcją Kanał Elbląski,
I pływające na nim też gąski,
W ich towarzystwie również łabędzie,
A także barwne kaczuszki wszędzie.

Na obrazach można zobaczyć różne
tematy - od martwej natury po portrety.
W technice dominowały oleje, akryle
i pastele, nie zabrakło też obrazów
malowanych na szkle. Wśród autorów

mogliśmy podziwiać prace: Marioli
Rafalskiej, Barbary Kaliciak, Grażyny Bernasińskiej, Bernadety Dziwosz, Krystyny Mikulskiej, Edyty
Liwo, Barbary Sztern, Danuty Ma-

Czasami się ujrzy również i wilka,
Jednak to tylko maleńka chwilka,
Zwierzę to bardzo jest tu płochliwe,
Podejście do niego jest niemożliwe.
Najlepsze jednak jest grzybobranie,
Ale dla tego kto rano wstanie,
Grzyby najlepiej rosną po nocy,
Każdy uzbierać jest tutaj w mocy.
Gdy się borowik trafi tu komu,
Będzie prezentem najlepszym w domu,
Ale podgrzybkiem też nikt nie wzgardza,
A nawet wtedy, gdy znajdzie smardza.
Najtrudniej jednak znaleźć tu rydza,
Lecz innych odmian nikt nie wybrzydza,
Bo przyrządzone wszystkie się zjada,
Nit nie odmawia - bo nie wypada.
Leśne owoce są rarytasem,
Zdarza się spotkać je w lesie czasem,
A to przepiękne czarne jagody,
No i poziomki słynne z urody.
Aż palce lizać słodkie maliny,
Czarne jak heban również jeżyny,
Są też przeróżne w koło borówki
Które smakują z mlekiem od krówki.
Taki tu urok mają te lasy,
Na ich spiżarnie człowiek jest łasy,
Kto tego jeszcze z Was nie próbował,
Ten całe życie będzie żałował.
Przeto zachęcam tu w odwiedziny,
Najlepiej zabrać wszystkich z rodziny,
Z pewnością będą zadowoleni,
Kto się tam zabrać nigdy nie leni.

zur, Jolanty Krzekotowskiej, Andrzeja Radlińskiego, Anny Mielnik. Wszyscy z satysfakcją na twarzy, otrzymali
kwiaty, gromkie brawa i gratulacje dotyczące rozwoju artystycznego.

Sukcesy świebodzickich filatelistów
Z

okazji 100-lecia powstania
Republiki Estońskiej, wydania pierwszego znaczka oraz
powstania Poczty Estońskiej,
w dniach 13-15 lipca w Tallinie
została zorganizowana Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
„EstEx 20018”. Do udziału w wystawie zostały zaproszone dwa eksponaty młodych filatelistów ze
Świebodzic. Eksponat Jagody Gałusińskiej „Poland Olympic Chro-

Filatelistyczną w Bangkoku, zorganizowaną okazji pierwszej rocznicy koronacji Jego Wysokości Króla
Tajlandii Maha Vajiralonghorn’a
oraz Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną „Poznań 2018”, która
odbędzie się w dniach 3-7 października w Poznaniu.
100. rocznica Odzyskania
Niepodległości jest inspiracją do
organizowania Wystaw Filatelistycznych (WF), w których uczestniczyli i będą uczestniczyć wystawcy ze Świebodzic.

W dniach 9-14 kwietnia odbyła
się Krajowa WF „Olsztyn 2018”
w Olsztynie, w której uczestniczyły
eksponaty Henryka Połcia „Opowieść o lekkiej atletyce” i Zbigniewa Gałusińskiego „Poczta lotnicza z imprez sportowych w Polsce”.
Na trwającej w dniach 11-14
kwietnia Okręgowej Młodzieżowej
WF „Oława 2018” uczestniczyły
eksponaty Jagody Gałuśińskiej
- medal Duży Srebrny, Łukasza
Wierzbickiego - medal Pozłacany

Atrakcji tutaj mają dowoli,
Zdrowo się czują, nic ich nie boli,
Bo klimat dla nich dobrze tu sprzyja,
No i beztrosko czas im tu mija.

Spotkać tu można jelenie młode,
Kiedy przychodzą pić słodką wodę,
Zająca również tutaj spotyka,
Jak to od lisa prędko umyka.

11

Znów laury dla naszych miłośników znaczków, serdecznie gratulujemy!

Wokół jeziora nasi turyści,
Tacy weseli i zawsze czyści,
Z całego kraju tu przyjeżdżają,
Po ciężkiej pracy odpoczywają.

Blisko zaś jezior lasy zielone,
A także łąki tam ukwiecone,
Runa leśnego są pełne lasy,
No i zwierzęta dodają krasy.
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nicie” (Polska Kronika Olimpijska)
i eksponat Łukasza Wierzbickiego „Rail transport” (Transport kolejowy), uzyskały medal Duży
Srebrny. Wymienione eksponaty
zostały również zaproszone na organizowaną pod patronatem Światowej Federacji Filatelistyki (FIP)
i auspicjami Federacji Filatelistycznych Związków Azjatyckich
(FIAP) na Światową Wystawę

Zarząd Koła PZF Nr 1
im. Pionierów Świebodzickiej
Filatelistyki w Świebodzicach

Autentyczna szkoła

łody czytelniku, jeśli jeszcze
nie zdecydowałeś na jakiej
M
uczelni chciałbyś podjąć studia, to

odwiedź stronę internetową Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która
rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w 1997 roku i przez 21
lat cieszy się wysokim rankingiem
wśród niepublicznych uczelni
wyższych. W otoczeniu absolwentów znajdują się ludzie ze świata
show biznesu oraz mediów m.in.
Agata Paskucka-Rubik, Kamil
Nosel czy Jarosław Dąbrowski
i wielu innych, odnoszących sukces na rynku medialnym.
Nazywam się Ewa Kowalik
i jestem absolwentką trzech kierunków studiów. Wybrałam Dolnośląską Szkołę Wyższą, ponieważ pewnego dnia, gdy byłam
w ostatniej klasie liceum, pedagog
w szkole wręczyła mi wizytówkę
uczelni, która stwarza warunki
edukacji dla osób z niepełnosprawnością. Pomyślałam: trochę daleko, ale zawsze marzyłam o tym,

żeby podjąć studia na kierunku
dziennikarskim, bo chciałam pracować głosem, gdyż z moim rodzajem niepełnosprawności praca
w radiu wydała mi się najbardziej
odpowiednia. Wykręciłam wskazany numer na wizytówce, pod
którym udzielono mi szczegółowych informacji dotyczących
warunków rekrutacji. Właśnie tak
zaczęła się moja kilkuletnia przeprawa w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym. Na początku nie było łatwo, nowe miejsce i ludzie oraz zupełnie inne warunki pracy. Przez lata na szczeblu
szkoły podstawowej, gimnazjum
i liceum miałam przyznane indywidualne nauczanie, ponieważ
musiałam łączyć rehabilitację z nauką, aby móc zachować w miarę
sprawność fizyczną. Jednak od
pierwszego dnia studenci i miła,
wykfalifikowana kadra wykładowców, pomagała mi odnaleźć się
wśród nowej społeczności oraz
gąszczu formalnych spraw.

i Jakuba Pawlaka eksponat „Przesyłki pocztowe na ziemiach polskich pod zaborami” - medal Srebrny.
W Krajowej WF „100 eksponatów na 100-lecie Niepodległości”,
która trwała w dniach 11-21 maja
w Warszawie uczestniczyły eksponaty „Poczta lotnicza z imprez
sportowych w Polsce” Zbigniewa
Gałusińskiego i „Polska, znaki
opłaty pocztowej 1923-1939, wydawnictwa propagujące sport”
Jerzego Gibka uzyskały medale
Srebrne.
Zarząd Koła gratuluje uzyskanych wyników i życzy kolejnych
osiągnięć na wystawach krajowych
i międzynarodowych.

Te na pozór długie lata studiów
dały mi możliwość poszerzenia
własnych horyzontów, podniesienia własnych kwalifikacji, ale
przede wszystkim rozwinęły we
mnie umiejętność dążenia do
wyznaczonego celu. Dla mnie zdobycie tytułu magistra było bardzo
ważne, ponieważ możliwość czynnego uczestnictwa w prowadzonych zajęciach dała mi szanse
przebywania w kręgu pełnosprawnych rówieśników, czerpania
potrzebnej wiedzy do tego, aby po
ukończeniu studiów spróbować
odnaleźć się na rynku pracy, jednocześnie nie poddać się własnej niepełnosprawności.
Dziś mogę powiedzieć, że
inwestowanie we własny rozwój
się opłaca, ponieważ znalazłam
pracę, która daje mi poczucie pewnej stabilności, a jednocześnie
mobilizuje do zdobywania kolejnych osiągnieć na szczeblu zawodowym.

Zatem jeżeli chcesz wzbogacić
swoją wiedzę, która pomoże odkryć twoje pasje i nowe możliwości, to studiując w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej możesz mieć pewność, że zdobędziesz odpowiednie
kwalifikacje, które pomogą Tobie
stać się kreatywnym i atrakcyjnym
pracownikiem na rynku pracy,
budującym pozytywny wizerunek
firmy. Twoja inwestycja w studia
nie obciąży zanadto domowego
portfela, ponieważ szkoła oferuje
wachlarz pomocy stypendialnej
dla studentów, w tym także kandydatów z niepełnosprawnością oraz
stałość kwoty czesnego.
Zatem nie czekaj, nie zakładaj,
że sobie nie poradzisz, tylko działaj
i buduj własny kapitał, który na
pewno zaowocuje w przyszłości.
Studiuj w DSW, tu jest Twoje
miejsce!
Więcej informacji na stronie,
http://www.dsw.edu.pl/
Polecam, Ewa Kowalik

Ale zleciało - dobiegły
końca warsztaty w MDK
12
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T

o był miesiąc świetnej
zabawy, radości, ekstra
pogody i wakacyjnej
przygody. Zajęcia w ramach „lata w mieście”, przygotowane przez Miejski Dom Kultury, dobiegły końca. Przez cały
lipiec dzieci odwiedzające
MDK naprawdę nie narzekały
na nudę. Zajęcia plastyczne,
taneczne, teatralne, muzyczne,
wyjścia na basen, zajęcia linowe
w parku i wiele innych - a wszystko to przygotowane z myślą o
dzieciach, by nie nudziły się
podczas letniego odpoczynku.
- Kierujemy wyrazy wdzięczności do wszystkich uczestników za fantastyczną atmosferę
i świetną zabawę, było niezwykle sympatycznie - napisała ekipa
MDK na swoim profilu FB.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wakacje

- Rodzicom dziękujemy za zaufanie a dzieciom za entuzjazm
i talent.
Podziękowania za pomoc
i wsparcie MDK kieruje także
do: Dominiki Daszkiewicz,
Przemysława Satyły, Zbigniewa Nowaka, Artura Adamka,
Krzysztofa Króla, Waldemara
Sawko, Wiktora Wawrzkowicza, Pawła Cempury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej - Oddział Dziecięcy.
Przypomnijmy, że organizatorem letnich zajęć w naszym
mieście, przygotowanych przez
miejskie instytucje, jest Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
A że było wspaniale - widać
na załączonych zdjęciach.
I

W świecie przygód Pippi Wędrowniczki

Zajęcia z paniami bibliotekarkami

Hit wakacji, czyli zajęcia na linach w parku

Muzyka i relaks

Trochę sportu nie zaszkodzi

Przy niepogodzie najlepsze malowanie

Zajęcia w ogrodzie letnim MDK

Podczas wakacji biblioteka dziecięca gościła aktorów z Teatru
Urwis z Krakowa. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Pipi
Wędrowniczka”. Jest to bajka na podstawie postaci Pippi
Langstrumpf szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren.
Sympatyczna rudowłosa Pipi, odkrywa nieznany dla niej świat
- Chiny, Indie, plemię Indian - w poszukiwaniu swojego taty,
Pirata. Humorystyczna bajka uczy dzieci zaradności,
samodzielności oraz daje możliwość poznania elementów kultury
różnych zakątków świata, w tym ubioru, obyczajów, muzyki itp.
W spektaklu uczestniczyło 120 osób, między innymi dzieci
z Niepublicznego Przedszkola Językowego Chatka Puchatka,
Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka, półkolonii
zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury, podopieczni
ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nasi najmłodsi
czytelnicy wraz z rodzicami, babciami i dziadkami. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w spektaklu, a na zakończenie nagrodziły aktorów
gromkimi brawami.

Wstydźcie się,
panie!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Szok, starsze osoby siedzące na ławce w parku, notorycznie niszczą automat
wrzutowy toalety

O

problemach z toaletą
w Parku Miejskim już
kiedyś pisaliśmy. Powtarzające się probemy z dewastacją mechanizmu
wrzutowego obecnie sięgnęły
apogeum. ZGK Świebodzice
mówi dość. - Będziemy na drodze cywilnej dochodzić roszczeń wobec osób, które niszczą
mechanizm. Szokujące jest to,
że są to starsze osoby, kobiety,
przesiadujące na ławce w pobliżu. Mamy dowody na zapisie
z monitoringu - mówi Kacper
Nogajczyk, prezes ZGK.
Rok temu pisaliśmy o akcie
wandalizmu, kiedy to mężczyzna wyrwał dosłownie mechanizm wrzutowy - potem twierdził, że próbował tylko odblokować wejście, bo wrzucił monetę,
a drzwi się nie otworzyły, że nie
było to celowe działanie. Na
nagraniu z monitoringu widać
jak mężczyzna obiema rękami,
z całej siły zaparł się by wyrwać
mechanizm. Choć potem twierdził, że był to przypadek, nie
zgłosił uszkodzenia do ZGK
i dopiero po monitoringu władze
spółki trafiły do wandala i wystąpiły z roszczeniami.

Już wówczas monitoring zarejestrował także inne zjawisko
- siedzące na ławce w pobliżu
starsze panie wymyśliły sposób,
by korzystać z toalety bezpłatnie. Blokowały mechanizm na
różne sposoby, aby nie trzeba
było wrzucać monety za każdym razem, kiedy zachce się
„siusiu”. ZGK na bieżąco naprawiał uszkodzenia. Mamy koleje
lato - i sytuacja się powtarza.
- Miejski monitoring jasno
pokazuje, że na ławce przy
wejściu znów siedzą codziennie
trzy kobiety, które dewastują
mechanizm wrzutowy w toalecie - mówi Kacper Nogajczyk,
prezes ZGK.- Panie wkładają
tam patyki, kamienie, wszystko
co się da. Osoby te zapomniały
chyba, że toaleta w parku została
postawiona po to, by mogli
z niej korzystać wszyscy mieszkańcy odwiedzający park. Tymczasem te osoby urządziły sobie
ubikację na wyłączność. Nie będziemy tego tolerować.

ZGK posiłkując się nagraniem z monitoringu, przygotowuje wystąpienie na drogę sądową z pozwem cywilnym przeciwko tym osobom. Szokujący

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

Ś.P. Leona Muchowskiego
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mieczysławy Mania,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuczek i Rodzina

Toaleta w parku została postawiona przez miasto po to, by mógł
z niej korzystać każdy. Wystarczy wrzucić złotówkę
jest fakt, że są to starsze kobiety,
które na dodatek - jak wskazuje
Prezes - na wszelkie próby zwrócenia im uwagi przez mieszkańców na niewłaściwe zachowanie
- reagują agresją. Panie - wstydź-

cie się! Jaki przykład dajcie
swoim wnukom?
Może, gdy trzeba będzie zapłacić grzywnę po 1000 zł za
zniszczenia, zastanowicie się
nad swoim postępowaniem?

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

Ś.P. Andrzeja Orłowskiego

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

Ś.P. Genowefę Grzesik
- Syn, Kasia i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Siostry i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- 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. Zdzisławy Iskrzyńskiej

Ś.P. Grzegorza Kwadransa

- Córka, Rodzice, Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Krzysztofa Wasilew,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Siostra, Babcia i Rodzina

Ś.P. Tadeusza Markowskiego,

Ś.P. Ludwiki Klocko

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

Ś.P. Eugeniusza Rachuny

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Siostry i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki 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. Anieli Brych

Ś.P. Ewę Cerankę

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

Ś.P. Leona Niedobitek,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuczki, Prawnuk i Rodzina

Ś.P. Genowefy Kowalczyk,

Ś.P. Eleonory Zawadki

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina

wakacje
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Polonia w Harbinie
w Chinach
14
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historia

Zapraszamy do lektury kolejnej porcji ciekawostek
o Harbinie - najbardziej „polskim” mieście w Chinach.
Materiały pochodzą ze zbiorów Aleksandra
Jermakowa, Prezesa Dolnośląskiego Klubu
Harbińczyka w Świebodzicach, który jest także
potomkiem Polaków, osiadłych w chińskim mieście.
Warto też przypomnieć, że nasz świebodzicki Klub
Harbińczyka jest drugo takim w Polsce. W naszym
mieście mieszka kilkoro osób, które urodziły się
lub mają bliskich, wywodzących się z Harbina
JAROSŁAW NEJA

OBEP IPN KATOWICE
POLACY W MANDŻURII

W

końcu XIX wieku,
podczas budowy
przez carską Rosję
Kolei Wschodniochińskiej, pojawili się w Mandżurii polscy uchodźcy - społeczność silnie akcentująca swą
odrębność narodową, religijną
i kulturową.
G W mieście Harbin w Chinach pod koniec XIX w. powstała polska społeczność
G W Harbinie mieszkały
ważne postacie polskiej kultury,
np. pisarz Teodor Parnicki,
Urodziła się 5 marca 1908
w Berlinie-Charlottenburgu,
zmarł 5 grudnia 1988 w Warszawie.
T. Parnicki był synem Bronisława i B z Piekarskich. Jego
ojciec studiował na politechnice
w Berlinie, zaś po zdobyciu
tytułu inżyniera wyjechał z rodziną do Moskwy, gdzie pracował aż do wybuchu I wojny
światowej. Jako obywatel niemiecki zmuszony był do opuszczenia Moskwy - udał się do
Ufy. Gdy w 1918 zmarła matka
Teodora, jego ojciec ożenił się
ponownie z młodą Rosjanką,
która spowodowała umieszczenie pasierba w korpusie kadetów
w Omsku, przeniesionego następnie do Władywostoku. W wieku 12 lat Teodor Parnicki, posługujący się na co dzień językiem rosyjskim albo niemieckim, uciekł do Harbinu w Mandżurii. Pomogła mu Polonia harbińska, umieszczając chłopca
w polskim Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie.
Z trudem opanowując język polski, w wieku 15 lat postanowił
wrócić do Polski i zostać polskim pisarzem. W 1972 otrzymał nagrodę państwową I stop-

nia. W 1986 uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla Kul-

tury Narodowej„. Zmarł w Warszawie w trakcie pracy nad
4-tomową kolejną powieścią historyczną. Został pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Wśród autorów i myślicieli,
którzy wywarli wpływ na twórczość pisarza, byli m.in. Juliusz
Słowacki, Henryk Sienkiewicz,
a także: Dante Alighieri, Aleksander Dumas (ojciec), Dmitrij
Mereżkowski, Mark Ałdanow,
Nikołaj Bierdiajew i Arnold Joseph Toynbee.
Wśród autorów i myślicieli,
którzy wywarli wpływ na twórczość pisarza, byli m.in. Juliusz
Słowacki, Henryk Sienkiewicz,
a także: Dante Alighieri, Aleksander Dumas (ojciec), Dmitrij
Mereżkowski, Mark Ałdanow,
Nikołaj Bierdiajew i Arnold Joseph Toynbee.
Ważniejsze utwory:
G Trzy minuty po trzeciej
(debiut 1931, Lwów)
G Hrabia Julian i król Roderyk (1934, Lwów)
G Opowiadania (1934-1939,
Lwów)
G Aecjusz, ostatni Rzymianin
(1936, Lwów)
G Szkice literackie (19331939, Lwów)
G Srebrne Orły (1944, Jerozolima)
G Koniec Zgody Narodów
(1955, Meksyk)
G Słowo i ciało (1958, Meksyk)
G Twarz Księżyca - Tom 1
(1961, Meksyk)
G Nowa Baśń 1 - Robotnicy
wezwani o jedenastej (1961,
Meksyk)
G Twarz Księżyca Tom 2
(1961, Meksyk)
G Nowa Baśń 2 - Czas siania
czas zbierania (1962, Meksyk)
G Tylko Beatrycze (1962,
Meksyk)
G Polscy mieszkańcy mieli
istotny wkład w rozwój miasta
G Podczas II wojny światowej Polacy zorganizowali powstanie przeciwko japońskim
okupantom.
Wielkie budowy i inwestycje
mogą przynieść ze sobą równie
wielkie zmiany. Jak ta, na mocy,
której mieliśmy - jedyny taki
w dziejach - epizod z polską
Polonią na terenie Państwa
Środka. Doskonale wiemy, skąd
się wzięła. Carska Rosja, wtedy
w fazie ekspansji na Chiny,
postanowiła zbudować odnogę
budowanej od 1891 r. Kolei
Transsyberyjskiej w postaci Kolei Wschodniochińskiej. Tę ostatnią budowano od 1898 do 1
lipca 1903 r. Stalowy szlak miał
łączną długość 2668 km. Prace
trwały na terenach przez nas
zwanych Mandżurią, a przez
Chińczyków Dongbei, czyli
w Chinach Północno-Wschodnich. Terytorialnie były one blisko 4-krotnie większe od po-

stolicy dawnej eksterytorialnej
strefy Kolei Wschodniochińskiej. Zorganizowaną działalność Polonii animowały przede
wszystkim trzy instytucje: Kościół (dwie parafie: św. Stanisława i św. Jozafata), świeckie stowarzyszenie społeczno-kulturalne „Gospoda Polska” oraz Konsulat RP (od 1939 r. Konsulat
Generalny RP).

Zarząd Stowarzyszenia
„Gospoda Polska”
w Harbinie, 1926 r. (NAC)

Teodor Parnicki
wierzchni dzisiejszej Polski, ale
wówczas zamieszkiwało je niespełna 30 mln osób (dzisiaj ok.
120 mln).

SKĄD WZIĘLI SIĘ
POLACY W HARBINIE
Kolej Wschodniochińska stanowi odnogę Kolei Transsyberyjskiej, w której budowie brało
udział wielu Polaków - zarówno
będących w służbie rosyjskiej,
jak i politycznych zesłańców.
Już w 1895 roku na teren Mandżurii zaczęli przybywać pierwsi inżynierowie, wśród nich
Stanisław Kierbedź, bratanek
twórcy słynnego mostu w Warszawie. Miasto Harbin, które
miało stać się administracyjnym
centrum Kolei Wschodniochińskiej, założył w 1898 roku
w miejscu mandżurskiej wioski
inny polski inżynier Adam
Szydłowski.
Osadnictwu sprzyjała tolerancyjna polityka rosyjskiego generała Dymitra Horwata, zarządcy
tzw. strefy wydzielonej, obejmującej linię kolejową z przyległościami. Do strefy przybywali nie tylko Rosjanie, ale także Polacy, Francuzi, Brytyjczycy i przedstawiciele wielu innych narodowości. Polska diaspora należała do najbogatszych.
Polacy obejmowali nie tylko
kluczowe stanowiska w administracji kolejowej (dyrektorem
Kolei Wschodniochińskiej był
m.in. inżynier Kierbedź), ale
także prowadzili młyny, warsztaty, tartaki, produkcję mebli
oraz jedną z największych
w Azji fabryk papierosów.
W 1903 roku została utworzona polska parafia katolicka
w Mandżurii, w 1909 roku
zakończono budowę kościoła.
W 1907 roku powołano klub
Gospoda Polska, a osiem lat
później otwarto gimnazjum im.
Sienkiewicza - jedyną polską
szkołę średnią w Azji. Polacy
mieli też w Harbinie czasopisma, kluby sportowe (w tym
automobilklub), młodzieżowe,
charytatywne oraz teatr. W szczytowym momencie rozwoju kolonii, w latach 1917-1920, liczyła ona 10 tysięcy mieszkańców.
W owym czasie kursował z Harbinu specjalny pociąg, który luksusowymi wagonami Pullmana woził kuracjuszy do... Ciechocinka.
Życie dalekowschodniego
wychodźstwa ogniskowało się
w tym czasie przede wszystkim
w Harbinie - głównym ośrodku
miejskim północnej Mandżurii,

Przy „Gospodzie Polskiej”
jako autonomiczne sekcje rozwinęły działalność organizacje
i koła. W 1938 r. były to: Związek Młodzieży Polskiej (ZMP),
Polski Związek Automobilistów
(PZA), Związek Pracowników
Kolejowych, Koło Miłośników
Sceny Polskiej, Polski Związek
Sportowy oraz Polskie Towarzystwo Dobroczynności. W mieście działało także polskie szkolnictwo stopnia powszechnego
i średniego, a przy nim drużyny
zuchowe i harcerskie. Dzieci
i młodzież nauczano według
programów szkolnych obowiązujących w kraju, za zgodą
polskiego Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego częściowo dostosowanych do realiów dalekowschodnich (nauka języków
chińskiego i japońskiego, historii oraz elementów kultury krajów Dalekiego Wschodu). Świadectwa dojrzałości otrzymywane w gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Harbinie uprawniały
tamtejszych maturzystów do
wstępu na wyższe uczelnie
w Polsce, z czego, mimo trudności finansowych, korzystało
co roku przynajmniej kilka
osób. Wybuch drugiej wojny
światowej i dramatyczne informacje o sytuacji w kraju spowodowały wzrost nastrojów patriotycznych wśród mandżurskiej
Polonii i dały impuls do konkretnych działań. Już w listopadzie 1939 r. zorganizowano wysyłkę paczek żywnościowych
i odzieżowych dla żołnierzy
Wojska Polskiego internowanych na terenie Litwy, Łotwy
i Rumunii oraz jeńców wojennych przebywających w obozach w Niemczech. Ponadto do
Konsulatu Generalnego RP
w Harbinie zaczęły zgłaszać się
osoby deklarujące gotowość
wyjazdu do Europy po to, by
wstąpić w szeregi tworzącej się
we Francji armii polskiej.
W krótkim czasie deklarację
taką złożyła prawie cała młodzież męska (ponad 100 osób)
z Harbina i innych miejscowości
Mandżurii. Zorganizowanie podróży morskiej dla tak dużej
grupy przekraczało jednak
wspólne możliwości finansowe
harbińskiego konsulatu, Poselstwa Polskiego w Szanghaju
i Ambasady RP w Tokio.
Liczono się także z faktem, że
na realizację tak spektakularnego (chociażby pod względem
propagandowym) przedsięwzięcia, jakim był przerzut do
Europy ponad 100 ochotników
z Dalekiego Wschodu, nie
wyraziłyby zgody proniemiecko
nastawione władze mandżursko-japońskie. Zdecydowano
zatem, że na wojnę wyruszy
tylko niewielka grupa. Wybrano
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Zarząd Stowarzyszenia „Gospda Polska”
dwunastu ochotników, którym
opłacono podróż morską z Szanghaju do Europy z funduszy
pochodzących głównie ze zbiórki zorganizowanej wśród kolonii polskiej w Harbinie. Do młodzieży dołączył wicekonsul
i jeden z urzędników harbińskiego konsulatu. Po kilku tygodniach rejsu wyprawa dotarła do
Bejrutu, gdzie wszyscy jej
członkowie wstąpili do Brygady
Strzelców Karpackich. Po kampanii libijskiej część ochotników
przeszła do służby w Polskich
Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej w Wielkiej
Brytanii. Pozostali walczyli we
Włoszech w szeregach II Korpusu gen. Władysława Andersa.
Sytuacja Polaków mieszkających w Mandżurii uległa wyraźnemu pogorszeniu w grudniu
1941 r., po podjęciu przez Japonię działań wojennych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Na
skutek przerwania międzynarodowej komunikacji pocztowej
przestały docierać do nich informacje z kraju oraz polskich
ośrodków decyzyjnych w Londynie. Władze mandżursko-japońskie zlikwidowały Konsulat
Generalny RP w Harbinie, jako
placówkę państwa znajdującego
się de iure w stanie wojny z Nipponem i jego kontynentalnym
wasalem, czyli Mandżukuo.
Społeczność polską, podobnie
jak innych cudzoziemców zamieszkałych w granicach tego
tworu państwowego, poddano
różnego rodzaju szykanom.
Jedną z nich był obowiązek
noszenia na ubraniach specjalnych znaczków z wybitym numerem identyfikacyjnym danej
osoby i hieroglifami oznaczającymi jej przynależność państwową. Przetrwanie w warunkach kompletnej izolacji od
świata zewnętrznego i wciąż
pogarszającej się sytuacji materialnej było możliwe tylko dzięki dobrze wykształconemu,
sprawdzonemu przez lata, wewnętrznemu systemowi organizacyjnemu. Mimo stanu wojny
władze mandżursko-japońskie
zezwoliły na funkcjonowanie
większości instytucji, organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
Nadal działały także obie parafie. „Gospoda Polska”, jak dawniej, organizowała obchody
rocznic narodowych oraz imprezy o charakterze kulturalnooświatowym i towarzyskim.
Gmach stowarzyszenia był dla
wielu osób drugim domem,
w którym odbywały się „herbatki”, wieczory muzyczne i taneczne oraz akademie rocznicowe. W 1944 r. młodzieżowe
Kółko Dramatyczne ZMP wystawiło dwanaście przedstawień. Niektóre z inscenizacji
angażowały ponad 50 osób
(chór, orkiestra, zespół baletowy). „W sali widowiskowej
- wspomina jedna z harbinianek
- prócz imprez odbywały się
koncerty i przedstawienia. Scena, garderoba, dekoracje - z praw-

dziwego zdarzenia, normalny
teatr, w kufrach piękne kostiumy
(kontusze, mundury wojskowe
z różnych epok). Sala widowiskowa przypominała salę zamkową. Wzdłuż ścian były fachowo wykonane portrety wielkich
Polaków [...] Poza tym tylko
żyrandole, kinkiety nad portretami, nic więcej [...] Świetlica
młodzieżowa była urządzona
nowocześnie, na kominku pełno
było pucharów i nagród sportowych, zdobytych przez polskie
drużyny hokejowe oraz piłki
nożnej. Drużyny polskie »Polonia« oraz »Ryś« były znane na
Dalekim Wschodzie”. Członkowie harbińskiej kolonii mogli
również korzystać ze świetnie
uporządkowanej i skatalogowanej biblioteki „Gospody”, której
zbiory w początku lat czterdziestych liczyły 5300 tomów. Nadal funkcjonowały ZMP, Polskie Towarzystwo Dobroczynności, PZA i Związek Pracowników Kolejowych. Jeszcze
w grudniu 1941 r. dalekowschodnim Polakom udało się
stworzyć organ przedstawicielski - Polski Komitet Opiekuńczy
w Harbinie (PKO). Instytucja ta,
w której skład weszli najwybitniejsi przedstawiciele kolonii
harbińskiej, przejęła zadania
zlikwidowanego konsulatu. Komitet dość sprawnie rozwiązywał bieżące problemy społeczności polonijnej, a dzięki konsekwentnej i stanowczej obronie
jej interesów przed władzami
mandżursko-japońskimi doprowadził do tego, że jej członkowie bez większych wstrząsów
doczekali końca wojny. Kiedy
więc w sierpniu 1945 r. Mandżuria znalazła się pod kontrolą
Armii Czerwonej, PKO roztaczał opiekę nad 1308 osobami,
z czego 1017 przebywało w Harbinie, 28 w Dairenie, a pozostałe
263 w mniejszych miejscowościach i osadach położonych
wzdłuż linii dawnej Kolei
Wschodniochińskiej. W tym
czasie społeczność polska była
drugą po Rosjanach najliczniejszą kolonią cudzoziemską
w Harbinie. Napływające do
Mandżurii sprzeczne informacje
na temat sytuacji politycznej
w Polsce spowodowały pewną
dezorientację w środowisku polonijnym. PKO postanowił
utrzymać dotychczasowe kierownictwo nad sprawami Polonii, aż do momentu złożenia
go na ręce przybyłego do Harbina przedstawiciela władz polskich. Jednocześnie, za pośrednictwem ambasady polskiej
w Moskwie, wystosował do
nich depeszę, w której prosił
o przysłanie do Harbina pełnomocnika rządu, a do czasu jego
przyjazdu o udzielenie komitetowi odpowiednich wytycznych
i instrukcji. Z kraju jednak nie
nadeszła odpowiedź.
Ciąg dalszy w następnym wydanu.

20-tysięczne Świebodzice
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

K

oniec grudnia 1972 roku przynosi
radosną wieść - oto Świebodzice przekroczyły 20.000 mieszkańców! Stało się
to za sprawą przyłączenia do miasta wsi
Ciernie, która z dniem 1 stycznia 1973 roku jest już
dzielnicą Świebodzic.
Większa liczba mieszkańców to większy prestiż, większe uprawnienia Prezydium MRN, większe przebicie „na górze”, itd. No i mieszkańcy
Cierni mogą się w pełni poczuć „miastowymi”.
Piękny obrazek z tamtych czasów oddaje notatka pod tytułem: „ZE Mera-Refa. Odpowiedzialność zakładu ciąży na członkach PZPR”. Jest to
kwiecista relacja z wyborów egzekutywy partyjnej
w zakładzie. Postawiono sobie także jasne cele.
Większa wydajność pracy to cel podstawowy, ale
także intensywna praca wewnątrzpartyjna.

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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WIEŚCI Z PARAFII

Zmiany w parafiach

Ksiądz Wojciech Oleksy jest nowym noeprezbiterem w parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
na Osiedlu Młodych. Zastąpił księdza Mirosława Benedyka, który został przeniesiony do innej parafii.

Pielgrzymka wyruszyła

31 lipca wyruszyła XV Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Wśród pielgrzymów
jak zawsze jest silna grupa świebodzicka. Pielgrzymi mają do przejścia ok. 280 km.
Tegoroczne hasło pielgrzymki to „Wolni w Chrystusie”.

Bądź odważny!
Kongres Świadków Jehowy
Wrocław, stadion,
10-12.08.2108 r.
Na prośbę organizatorów
dorocznego Kongresu
Świadków Jehowy zapraszamy
w dniach 10-12 sierpnia
na stadiom olimpijski
we Wrocławiu.
Dwudniowe spotkanie
odbywać się będzie
pod hasłem „Bądź odważny!”.
Sympozja, przemówienia,
słuchowiska, chrzest
- to wydarzenia w ramach
kongresu.

Nowy „nowy” herb

Memoriał Sosika
powrócił na ulice Świebodzic
dzice, organizator wydarzenia.
- Trudny profil trasy spowodował, że zmagania były bardzo
widowiskowe, a z każdym okrążeniem sytuacja w peletonie się
zmieniała.
Ostatecznie kobiecej drużynie
Mat Atom Deweloper udało się
obronić wywalczoną wcześniej
żółtą koszulkę lidera, odnosząc
tym samym sukces etapowy
i zajmując wszystkie stopnie podium Memoriału Pawła Sosika.
W wyścigu juniorów młodszych
na podium stanęli kolejno reprezentant Baszty Golczewo i dwóch
reprezentantów kadry narodowej Estonii.
Wyścig odbył się dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza
w postaci środków na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu na organizację imprez
sportowych. Burmistrz uczestniczył także w dekoracji zwycięzców wyścigu.
I

FOT. UŻYCZONE DARIUSZ KRZYWAŃSKI

P

o kilku latach przerwy
do Świebodzic powrócił
Memoriał Pawła Sosika, utalentowanego kolarza pochodzącego ze Świebodzic, którego karierę przerwała
tragiczna śmierć. Wyścig odbył
się 22 lipca, po raz kolejny jako
ostatni etap Dolny Śląsk Tour
(dawniej Górski Wałbrzyski
Wyścig Kolarski). Na starcie III
etapu, czyli właśnie rundy rozgrywanej w Świebodzicach,
oprócz czołowych zawodników
i zawodniczek z Polski pojawiły
się ekipy z Czech, Estonii i Węgier.
- Panowie musieli zmierzyć
się trzykrotnie z 25 km rundą
poprowadzoną przez Dobromierz, Chwaliszów, Cieszów
i startem oraz metą usytuowaną
w naszym mieście, panie natomiast do pokonania miały 100
km, a więc o jedną rundę więcej
niż kategoria juniora młodszego
- mówi Piotr Mróz, prezes Stowarzyszenia Kolarskie Świebo-

Kwiaty z klombu z herbem
pod ratuszem, mimo podlewania,
nie wytrzymały upałów
- trzeba było je wymienić.
Mamy nadzieję, że rośliny poradzą
sobie z ostrym słońcem
i temperaturami.

Rekiny na Mistrzostwach
Polski
22
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ipiec to dla pływaków
KS Rekin bardzo wytężony okres pracy treningowej i starty w najważniejszych zawodach sezonu.
W dniach 29.06 - 1.07 odbyły
się Letnie Mistrzostwa Polski
Juniorów 14 letnich. Zawody
odbyły się w Olsztynie. W imprezie wystartowała dwójka reprezentantów Klubu.
Miłosz Kawalec , 50 dowolny - 28,69; 100 dowolny
- 1:02,86 rekord życiowy; 50
grzbietowy - 36,93 rekord życiowy; 50 motylkowy - 31,89
- rekord życiowy; 100 motylkowy - 1:10,44 - rekord życiowy.
Julia Chryplewicz, 100 dowolny - 1:06,76 - rekord życio-
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wy; 100 grzbietowy - 1:15,58
- rekord życiowy; 200 grzbietowy - 2:44,70 - rekord życiowy
Zarówno dla Juli jak i dla
Miłosza były to pierwsze Mistrzostwa Polski. Jesteśmy zadowoleni z postawy, zaangażowania i z optymizmem patrzymy
na dalszy rozwój sportowy zawodników.
W dniach 13-15 lipca odbyły
się Letnie Mistrzostwa Polski
Juniorów 15 letnich. Zawody
odbyły się w Oświęcimiu.
W imprezie wystartowało czworo zawodników Klubu.
Patryk Zdanowicz, 50 dowolny - 27,69 rekord życiowy;
100 dowolny - 1:02,04 rekord
życiowy; 50 grzbietowy - 34,65;

50 motylkowy - 31,01 - rekord
życiowy; 100 motylkowy
- 1:09,82 - rekord życiowy.
Paweł Hyckowski, 50 dowolny - 27,15 rekord życiowy;
100 dowolny - 58,31 rekord życiowy; 50 grzbietowy - 31,04;
100 grzbietowy - 1:06,48.
Maciej Jachym, 100 dowolny - 1:00,67 rekord życiowy; 50
motylkowy - 30,07 rekord
życiowy; 100 motylkowy
- 1:06,31 rekord życiowy; 200
zmienny - 2:24,80 rekord życiowy; 400 zmienny - 5:09,03 rekord życiowy.
Aleksandra Obajtek, 50 klasyczny 9 miejsce w Polsce
- 34,63 rekord życiowy; 50
dowolny - 28,84 rekord życio-

wy; 100 klasyczny 6 miejsce
w Polsce - 1:15,66; 200 klasyczny 8 miejsce w Polsce - 2:48,09;
200 zmienny 14 miejsce w Polsce - 2:31,63.
Zawodnicy zachwycili skutecznością. Większość z ustanowionych wyników to nowe rekordy życiowe.
Do finałów zakwalifikowała
się 4 krotnie Aleksandra Obajtek.
W dniach 13-15 lipca odbyły
się Letnie Mistrzostwa Polski
Juniorów 16 letnich. Zawody
odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zawodach wystąpiła sześcioosobowa reprezentacja.
Andrzej Damsz, 50 dowolny
- 26,96 rekord życiowy ; 50 klasyczny - 34,43; 100 klasyczny
1:16,70
Zuzanna Grylewicz, 50 dowolny - 32,03 rekord życiowy,
50 motylkowy - 34,34; 100 mo-

WIEŚCI Z BOISK VICTORII

Puchar Polski

W I rundzie Pucharu Polski zespół
seniorów naszego klubu zmierzy się
z DARBOREM Bolesławice. Mecz zostanie rozegrany w dniu
15.08.2018r. o godzinie 17:00 w Bolesławicach.

Treningi bramkarzy
Od poniedziałku 6.08 zostaną wznowione treningi z trenerem
bramkarzy Wojciechem Wierzbickim. Grupa młodsza
rozpocznie o godzinie 16:00. Grupa starsza o 17:30.

Seniorzy startują
Sezon 2018/19 zespół seniorów występujący w 1 grupie
wałbrzyskiej klasy „A” zainauguruje w dniu 11.08.2018
o godzinie 17:00. Naszym przeciwnikiem będzie Podgórze
Wałbrzych. Mecz zostanie rozegrany na stadionie
przy ul. Sportowej w Świebodzicach.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel.

660
157
518

tylkowy - 1:15,44; 200 motylkowy - 2:49,71
Alicja Maziar, 50 dowolny
- 29,51 rekord życiowy; 200
dowolny - 2:19,76; 400 dowolny kwalifikacja do FINAŁU B
- 4:50,44;
800 dowolny
- 10:03,57; 50 grzbietowy
- 33,43 rekord życiowy
Marcelina Glejzer, 50 motylkowy - 31,53 rekord życiowy,
100 motylkowy kwalifikacja do
FINAŁU B - 1:08,95 rekord życiowy, 200 zmienny - 2:38,77.
Marta Proce, 100 dowolny 1:06,12, 200 dowolny - 2:25,16;
400 dowolny - 5:05,08; 200
zmienny - 2:47,63.
Hanna Zawadzka, 50 dowolny FINAŁ miejsce 9 w Polsce - 27,58 rekord życiowy; 50
motylkowy - 29,58; 100 motylkowy FINAŁ A miejsce 7
w Polsce - 1:05,34 ; 100 dowolny FINAŁ A wicemistrzostwo
Polski SREBRNY MEDAL
- 59,03.

SZTAFETA 4 X 100 m stylem zmiennym 9 MIEJSCE
W POLSCE w składzie:
Alicja Maziar, Marcelina
Glejzer, Hanna Zawadzka,
Marta Proce.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy uzyskanych rezultatów, zajętych miejsc. W szczególności gratulujemy wytrwałości w treningach. Życzymy
udanych wakacji. Ładujcie akumulatory przed kolejnym sezonem sportowym.
Składamy podziękowania rodzicom zawodników, trenerom
Klubu, sponsorom klubu, firmom, instytucjom, Urzędowi
Miasta Świebodzice, Dyrekcji
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Świebodzicach, Zarządowi OSiR Spółka z o.o., Zarządowi Klubu Sportowego
Rekin Świebodzice za wsparcie
organizacji warunków treningowych i wyjazdów na zawody
rangi mistrzowskiej.

G zapalenie oskrzeli
G zapalenie zatok
G astma oskrzelowa i choroby

G nadwrażliwość na brom,
jod lub inne jony zawarte w solance
G nadczynność tarczycy

Męczą cię upały? Zajrzyj do tężni solankowej
afrykańskie temperatury
IJeśliście
męczą nas już drugi tydzień.
mają Państwo ochotę nieco

się ochłodzić, a jednocześnie
oczyścić swoje drogi oddechowe - koniecznie odwiedźcie nową tężnie solankową w Wodnym Centrum Rekreacji. Zwłaszcza, że nie wymaga ona żadnego
specjalnego stroju - po postu
wchodzimy, siadamy wygodnie
na leżaczku. I oddychamy...
Tężnia solankowa to drewniana budowla pokryta gałązkami
tarniny, służąca do zwiększenia
stężenia soli w solance. Spływająca po gałązkach tarniny solanka rozbija się na drobne krople
i wytwarza areozol dając efekt
hydro-jonizacji. Minerały i mikroelementy znajdujące się aerozolu wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych
i skórę, uzupełniając niedobór
tych składników w organizmie
człowieka. Jednocześnie wspomagają odbudowę i regenerację
błony śluzowej górnych dróg
oddechowych, działają stymulująco na pracę układu odpornościowego, korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz
układ gruczołów dokrewnych.
Wokół tężni tworzy się swoisty leczniczy mikroklimat podobny do tego, którym możemy
cieszyć się nad morzem. Powietrze w jej otoczeniu wykazuje wyjątkową czystość bakteriologiczną i nasycone jest takimi
pierwiastkami, jak: jod, który
odpowiada m.in. za prawidłowe
funkcjonowanie tarczycy, brom,
który rozszerza oskrzela, wapń,

który posiada właściwości antyalergiczne, magnez, sód, potas,
żelazo i wiele innych mikroelementów.
Przebywanie w tężni solankowej to jedna z przyjemniejszych
odmian terapii wziewnej. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym
aerozolem sprawia, że dawka
jodu jaką pochłaniamy, jest
równa dawce przyjętej w ciągu
trzech dni przebywania nad
morzem.
Pobyt w tężni szczególnie
pomocny jest w profilaktyce
i leczeniu: alergii i uczuleń, niedoczynności tarczycy, niewydolności krążenia i nadciśnienia.
Ponadto jest wskazany dla osób,
które mają kłopoty z koncentracją, często odczuwają przemęczenie i są narażone na stres.
Aerozol wytwarzany przez
tężnie pozwala oczyścić drogi
oddechowe z szeregu pyłów
wdychanych wraz z zanieczyszczonym powietrzem. Dzięki
swoim zdrowotnym właściwościom, wspiera leczenie chorób
dróg oddechowych o charakterze nawracającym i przewlekłym.

WSKAZANIA LECZNICZE
I PROFILAKTYCZNE

G przewlekłe i nawracające
stany zapalne układu oddechowego
G nieżyt gardła, krtani, nosa,
trąbki słuchowej
G stan zapalny zatok przynosowych

alergiczne dróg oddechowych
G niedoczynność tarczycy
G nadciśnienie tętnicze
G nerwica, stres
G pylica
G praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej temperaturze,
przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej
G stan ogólnego wyczerpania
vpalenie tytoniu

PRZECIWWSKAZANIA

G ostre choroby przebiegające
z podwyższoną temperaturą
G niewydolność naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem
krwi
G stan po świeżo przebytym
zawale mięśnia sercowego
G choroby nowotworowe

TEMPERATURA
od 22°C do 25°C
WILGOTNOŚĆ
40 %

JAK KORZYSTAĆ
Do tężni wchodzimy w ubraniu i obuwiu codziennym. Osobom lubiącym ciepło zalecamy
zabranie ze sobą koca do przykrycia. Tężnia to strefa relaksu,
w której obowiązuje cisza, zakazane są wiec rozmowy i korzystanie z telefonu.

ZALECANY CZAS POBTYU
1 godzina

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 03.08.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Lokal mieszkalny nr 8
przy ul. Łącznej 49 w Świebodzicach

442/5

Pełcznica 1

Nieruchomość zabudowa
przy ul. Świdnickiej 44 w Świebodzicach

642/8

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 z póżn. zm.) 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. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 3 pokojowe
na IV piętrze na ulicy B. Krzywoustego.
60,3m2. Duży balkon. Cena 148,900
2. Osiedle Piastowskie. Nowa część osiedla.
4 pokojowe na III piętrze. Przestronne.
Szafa w zabudowie. Garderoba. Gładzie.
Balkon duży. 81,20 m2 cena 265 tys.
3. 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze
wyremontowanej kamienicy z dala od głównej
ulicy. Ogrzewanie co węglowe. Duża łazienka
z oknem. Pod domem dzierżawione ogródek
rekreacyjny. 72,80 m2 cena 151 tys.
4. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Stan bardzo dobry.
Słoneczne, zadbane. Bezczynszowe.
161 m2 cena 270 tys.
5. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej
działalności gospodarczej. Bez działki.
Okolice Warszawianki. 131 m2 cena 265 tys.
6. Kawalerka na Alejach Lipowych na III piętrze.
Do remontu. Ogrzewanie co gazowe.
Łazienka z wc w mieszkaniu. 29 m2
cena 67 tys.
7. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
do kapitalnego remontu. IV piętro.
51,21 m2 cena 132 tys. Do negocjacji.
8. 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.
9. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Ulica Bolesława Krzywoustego.
Najładniejszy układ pomieszczeń.
67 m2 cena 164 tys.
(do wydania grudzień 2019 r.)
10. 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.
11. Centrum Świebodzic. Kawalerka na I piętrze
- ogrzewanie elektryczne. 29 m2 cena 79 tys.
I Garaż murowany 15 m2 cena 19 tys.
12. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230m2 położona
na działce 1500 m2. Cena 250 tys.
13. Ciernie. Kawalerka do remontu położona

na I piętrze. 37m2 cena 43 tys.
14. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
15. 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.
16. 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.
17. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84.500,00
18. 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.
19. 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.
20. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
21. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 65 tys.
22. 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.
23. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys. .
24. 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 Mieszkanie 52 m2,
II piętro, c.o. gazowe,
2 pokoje, słoneczne,
niski czynsz, przy Osiedlu
Sudeckim, cena 140.000 zł,
do negocjacji,
Tel. 739 495 688

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

REKLAMUJ

SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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