Prezentujemy nazwiska wszystkich kandydatów
ubiegających się o miejsce w Radzie Miejskiej w Świebodzicach
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dało się pozytywnie
sfinalizować sprzedaż
terenu po dawnych zakładach lniarskich Silena. W środę, 26 września,
ponadhektarowa nieruchomość
w Centrum miasta została kupiona przez inwestora, który ma
wobec tego miejsca naprawdę
atrakcyjne plany.
- To bardzo dobra wiadomość
- mówi Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic. - Wierzę,
że teren zostanie wreszcie do-

brze zagospodarowany, być może powstanie tu zabudowa
mieszkaniowa i jakieś niewielkie centrum handlowe. Najważniejsze, że jest poważny
inwestor, który ma konkretne
zamierzenia. To wyjdzie miastu
tylko na lepsze.
Cała transakcja to efekt skutecznych działań władz miasta
i tego, że gmina przejęła na siebie proces upadłościowy zakładu. W ubiegłorocznym budżecie udało się znaleźć środki

finansowe na zabezpieczenie
procesu upadłościowego. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał
wniosek gminy o przeprowadzenie upadłości, ale w sytuacji,
gdy gmina pokryła koszty, sąd
wyraził zgodę.
Finałem tego jest doprowadzenie do sprzedaży zakładu,
który od lat straszy w centrum
miasta. Przed „Sileną” i Świebodzicami otwierają się nowe
perspektywy!
Więcej str. 4

Pojechaliśmy ścieżkami
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Pełne listy
kandydatów
do Rady Miejskiej.
Przypominamy
5
dokładnie, gdzie
głosują w wyborach
mieszkańcy
poszczególnych ulic.
Dzień Sybiraka
10
- wielka
uroczystość dla
naszych zesłańców,
przekazali różaniec
do kościoła.
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80-latek molestował
małe dzieci. Sprawa
jest w prokuraturze.
Str. 11

S

ą już oznakowane - poziomo i pionowo - mają
barierki i wreszcie służą miłośnikom dwóch kółek.
W piątek 21 września podczas happeningu rowerowego symbolicznie otwarto dwie ważne inwestycje:
Centrum Przesiadkowe i ścieżki rowerowe. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz otworzył je razem z mieszkańcami.

- Oba te zadania mają przede wszystkim służyć mieszkańcom, zachęcać do korzystania z alternatywnych form
komunikacji: rowerowej, kolejowej, autobusowej - a to
właśnie skupia Centrum - mówił burmistrz, który tak jak
wszyscy uczestnicy, przyjechał na plac przed dworcem na
rowerze. - Oba te zadania, zrealizowane w ramach ograniczania skutków tzw. niskiej emisji, mają także wpływać
na lepsze powietrze w naszym mieście. Łączny koszt to
prawie 5 mln zł. A za chwilę będzie tu przyjeżdżać nasz
czwarty autobus miejski w ramach nowej linii, którą mam
nadzieję będzie podróżować jeszcze więcej świebodziczan. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko.
I wszyscy pojechali na rowerach do Rynku.

Było
pysznie
i wesoło
Wrzesień obfitował
w świetne imprezy miejskie
- to Food Truck Festiwal
i Święto Ziemniaka.
Na obu było bardzo wesoło
i smakowicie.
Relacje z obu wydarzeń
- str. 6 i 7
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Działkowcy
z „Lilii”
świętowali.
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O

koło 200 osób pojawiło się, by zobaczyć
kandydatów KWW
Bogdana Kożuchowicza do Rady Miejskiej.

- To Nasza Drużyna, grupa
świetnych ludzi, których udało
mi się zaprosić do działania i do
tego, byśmy wspólnie kontynuowali to, co od wielu lat dzie-

Na konwencie KWW Bogdana Kożuchowicza gościli m. in.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł Wojciech
Murdzek i Roman Etel, szef Wspólnoty Samorządowej Ziemi
Świdnickiej, której kandydatów popiera KWW Bogdana
Kożuchowicza

je się wokół nas: zrównoważony
i dynamiczny rozwój Świebodzic we wszystkich sferach
- mówił Bogdan Kożuchowicz,
lider KWW, Kandydat na Burmistrza Świebodzic.
- Idziemy do wyborów, by we
współpracy z ludźmi pełnymi
energii, pomysłów, zaangażowania, tę wizję kontynuować.
To budowa obwodnicy miasta
z poziomu krajowego, w połączeniu z naszymi planami strategicznymi na poprawę sieci komunikacyjnej w mieście na bazie budowy dwóch mostów drogowych, to połączenie drogowe
z nowo budowanymi osiedlami
- mówił Bogdan Kożuchowicz.
- Bez populizmu, bez obiecanek,
tylko rzetelne i realne zadania do
wykonania: więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych, dalsza rewitalizacja miasta, zwrócenie uwagi na potrzeby
młodych - budowa Centrum
Wielopokoleniowego, rozbudowa Miejskiego Domu Kultury.
Dbanie o seniorów. Dalsze pozyskiwanie środków unijnych
na rewitalizację, kanalizację.
Komitet gościł na konwencie
znamienitych gości: Minister
Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka, Przewodniczącego Wspólnoty Samorządo-

wej Ziemi Świdnickiej Romana
Etela.
- Bogdan Kożuchowicz robi
to, co powinien robić każdy
samorządowiec w Polsce - dba
o poprawę jakości życia mieszkańców Świebodzic. On nie
mówi - „dokładam” do jakiegoś
zadania. Po prostu je robi - mówiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. - Gdy
ktoś próbuje mi dopiec w sprawach oświaty, zawsze powtarzam: proszę jechać do Świebodzic, zobaczyć jak tam władze miasta dbają o oświatę.
Bogdan Kożuchowicz zaprezentował poszczególnych kandydatów, goście zobaczyli także
krótką prezentację oraz spot
wyborczy.

KWW jako pierwszy rozpoczął także kampanię bilboardową i ulotkową.
Wybory odbędą się 21 października.
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Warto pójść do urn i wybrać
odpowiedzialnych i nastawionych pozytywnie do działania
ludzi.
I

FOT. UŻYCZONE KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana
Kożuchowicza jako pierwszy w naszym mieście
rozpoczął kampanię wyborczą. Uroczysty start
kampanii w formie Konwentu Wyborczego,
miał miejsce 21 września w sali „Metalowiec”

piątek, 28 IX 2018

ONI CHCĄ ZOSTAĆ RADNYMI
Kandydaci prezentowali się okręgami, a na koniec wykonano wspólne zdjęcie

N

a stronie Państwowej Komisji Wyborczej
zamieszczono już listy wszystkich czterech
komitetów, które zarejestrowały swoich
kandydatów do Rady Miasta. Podajemy je za
PKW, stan na dzień 25.09.2018 r. z adnotacją, że
mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ Miejska
Komisja Wyborcza wciąż analizuje m. in. oświadczenia lustracyjne kandydatów.

Komitet Wyborczy Wyborców
Bogdana Kożuchowicza

G OKRĘG NR 1 OSIEDLE PIASTOWSKIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwadrans Łukasz
Marek Zofia
Pantal Zdzisław
Dąbrowski Jarosław
Krzyśpiak Piotr
Kalafut Agata
Moskwa Natalia
Jakubina Marek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Łukawski Sławomir
Błaszczyk Dariusz
Nosal Małgorzata
Dobosz Aneta
Białek Paweł
Kurasiak Agata
Pauliński Igor

G OKRĘG NR 2 PEŁCZNICA

G OKRĘG NR 3 ŚRÓDMIEŚCIE
1. Wołoszyn Krystian Jerzy
2. Opaliński Zbigniew

3.
4.
5.
6.
7.

Klepiec Jan
Małecka Teresa
Karwas Marta
Proć-Antoszewska Ewa
Baranowski Krzysztof

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kożuchowicz Bogdan
Kirklo Jerzy
Żygłowicz Jacek
Wieczorek Przemysław
Moskwa Iwona
Dobrzańska Maria
Gawłowska Beata

G OKRĘG NR 4 ŚRÓDMIEŚCIE-CIERNIE

I Komitet Wyborczy Wyborców Prawa

i Sprawiedliwości

Okręg nr 1
1. Mikołajczyk Małgorzata
2. Wołoch Mariusz
3. Kaliciak Barbara
4. Kowalik Zygfryd Marian
5. Jaśkiewicz-Sokołowska Maria Danuta
6. Kosowska Stanisława
7. Siemińska Halina
8. Mazur Leszk Józef
Okręg nr 2
1. Mądra Halina
2. Wiciak Marek
3. Kowalik Ewa
4. Mieszawski Patryk Krzysztof
5. Zielesna Agnieszka Andżelika
6. Sikora Zofia Eugenia
7. Połoszczański Mirosław Stanisław
Okręg nr 3
1. Gąsior Marek

2. Apołenis Anna
3. Kowalski Mirosław
4. Gwiazda Jagoda
5. Wyrzykowski Marek Tadeusz
6. Kowalik Agnieszka
7. Grzybowski Piotr Stefan
Okręg nr 4
1. Cierniewska Zofia
2. Dudzic Beata Małgorzata
3. Lewandowski Krzysztof Bernard
4. Galara Władysława Elżbieta
5. Rawski Zbigniew Władysław
6. Chlebowski Przemysław
7. Moszumański Władysław

I KWW Pawła Ozgi

Okręg nr 1
1. Ozga Paweł
2. Paszkowska Izabela
3. Fraczak Maria
4. Tobiasz Adam
5. Cisoń Piotr
6. Bieniada Grażyna
7. Wiliński Dariusz
8. Pierzchała Jozef
Okręg nr 2
1. Kościukiewicz Janusz
2. Szczepankowski Andrzej
3. Chudas Anna
4. Wysoczański Sebastian
5. Rubis Ilona
6. Fedorowicz Jacek
Okręg 3
1. Jackowska Adriana
2. Pochroń Mariusz
3. Rajca Inga
4. Dudek Bożena

5. Wasung Klaudiusz
6. Hawryluk Marian
Okręg 4
Pofelski Adam
Kamińska Bogumiła
Sudor Krzysztof
Woźniak Katarzyna
Andrzejewski Zbigniew
Karska Iwona
Kuzera Beata

I Komitet Wyborczy Stowarzyszenie

Obywatelskie Świebodzice

Okręg nr 1
1. Dziwosz Ewa
2. Ostrowska Janina
3. Bubel Rafał
4. Bylińska Agnieszka
5. Ławiński Mateusz
Okręg nr 2
1. Cichoń Marcin
2. Filipiak Marcin
3. Markowski Bartłomiej
4. Kurdzielewicz Adriana
5. Pytlak Lidia
Okręg nr 3 Śródmieście
1. Biały Sebastian
2. Dworzyński Arkadiusz
3. Suchodolska Monika
4. Płoński Damian
5. Kalisz Kornela
Okręg nr 4 Śródmieście-Ciernie
1. Szafraniec Mariusz
2. Czekaj Tomasz
3. Michalska Dorota
4. Kuriata Genowefa
5. Biały Patryk
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areszcie coś pozytywnego zacznie się
działać na terenie ruin
po dawnych zakładach
lniarskich. W środę 26 września
podpisano umowę na sprzedaż
ponadhektarowego terenu. To
finał długoletniego procesu
i zaangażowania władz miasta.
Nowy nabywca kupił teren za
ponad 1 mln zł. Co tu powstanie? Sądząc po branży nabywcy,
może to być osiedle mieszkaniowe i małe centrum handlowe.
Silena to kawał historii
Świebodzic, funkcjonowały tu
zakłady lniarskie, założone jeszcze przez rodzinę von Kramsta.
W latach 60-80-tych ub. wieku
zakład prosperował bardzo
dobrze, produkcja szła na eksport. Od lat 90-tych zaczęły się
problemy, a gwoździem do
trumny był zakup zakładów
przez spółkę Eurolen, która

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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wieści z miasta

pozostawiła obiekt z długami,
a sama rozpłynęła się we mgle.
Do dziś są niezapłacone wierzytelności, m. in. na rzecz miasta,
ZUS i innych podmiotów.

Zakład zaczął chylić się ku
upadkowi, złomiarze rozkradli
wszystkie metalowe elementy.
Wielokrotnie dochodziło do
zawaleń uszkodzonych budynków, było kilkanaście pożarów.
Jedna osoba znalazła w gruzach
śmierć - właśnie poszukiwacz
złomu.
Władze miasta od długiego
czasu zabiegały o doprowadzenie do sprzedaży porzuconego
majątku. Wnioski miasta o ogłoszenie upadłości były dwukrotnie odrzucane przez sąd. Dopiero gdy w 2017 roku samorząd zabezpieczył finansowo
wniosek o upadłość - sąd przyjął

go do rozpatrzenia i wyznaczył
syndyka.
Pierwszy ogłoszenie o sprzedaży Sileny ukazało się na
przełomie stycznia i lutego tego
roku.
Zainteresowania dużego nie
było, ale w końcu pojawił się
inwestor, z którym rozpoczęto
negocjacje. Zakończyły się one
sukcesem. 26 września 2018 r.
podpisany został akt notarialny
sprzedaży Sileny - za 1,1 mln zł.
Inwestor realizuje głównie
obiekty komercyjne – parki
handlowe, ale także mieszkaniowe wielorodzinne. Mają swoje
obiekty m. in. w Łodzi, Warszawie. Co może oznaczać, że
w miejscu po Silenie powstanie
jakiś park handlowy z usługami
i zabudową mieszkaniową wielorodzinną.
- To jest naprawdę bardzo
dobra wiadomość, negocjacje

trwały długo, ale jest pozytywny
finał - komentuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Jest
wreszcie realna perspektywa, że
z serca miasta zniknie szpecąca
ruina, która także stanowiła niebezpieczeństwo, i teren zostanie
dobrze zagospodarowany.

Jest to możliwe dzięki przygotowanemu planowi zagospodarowana przestrzennego, który
wykluczył z tego obszaru przemysł, a wprowadziliśmy mieszkaniówkę i usługi. Wierzę, że to
miejsce nabierze nowego życia
i dynamiki. Bardzo się cieszę ze
sfinalizowania sprzedaży Sileny.
Sprzedaż ruin oznacza także
realne wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości, to także ważna informacja.

FOT. UŻYVCZONE ADRIAN SITKO
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Festiwal populizmu rozpoczęty,
I

czyli kto złoży więcej dziwnych obietnic?

K

rytorycznej i zgodnej ze stanem
rzeczywistym. Kontrkandydaci
„poszli po bandzie” - skoro
można się zapromować, to hulaj
dusza, można obiecać wszystko.

Tego typu rewelacje przedstawili kontrkandydaci Bogdana
Kożuchowicza na łamach tygodnika „Gazeta Świebodzic”.
Tabloid zainicjował rubrykę,
w której przepytuje wszystkich
kandydatów w ważnych sprawach. Obecnie urzędujący burmistrz Bogdan Kożuchowicz
także udzielił odpowiedzi - me-

Kandydat nr 1 - pewien opozycyjny radny, z długoletnim
stażem w samorządzie oznajmił
ni mniej, ni więcej: „Będziemy
wyburzać stare kamienice, po
kolei, zaczynając od tych w najbardziej zatrważającym stanie
(...)”. Przyznacie Państwo - to
mrożąca w żyłach informacja.
Po pierwsze - większość kamienic w Śródmieściu to budynki
będącą czyjąś współwłasnością,
remontowane – czasami ogromnym wysiłkiem finansowym
- przez wspólnoty mieszkaniowe.
Po drugie - centrum Świebodzic, ograniczone ulicami Kra-

ampania wyborcza do
wyborów samorządowych wchodzi na wyższe obroty. Ujawnili
się kontrkandydaci burmistrza
Bogdana Kożuchowicza i trzeba przyznać - że zaczęli z wysokiego C, jeśli chodzi o składane
obietnice. Jeden będzie... wyburzał stare kamienice w Świebodzicach, drugi - zwalniał
z czynszów, chociaż takie ulgi
w mieście obowiązują od lat...

sickiego, Szkolną, Piłsudskiego
i Walbrzyską/Strzegomską, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znajdujące
się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Stanowi historyczną substancję miejską, to
historia Świebodzic. Czy pan
kandydat zamierza tę historię
pisać na nowo? Panie kandydacie - należy budować, a nie burzyć!
Ciekawostką jest też informacja, że lokatorów z tych wyburzanych kamienic będzie przenosił do innych - lepszych,
mieszkań komunalnych. Skąd je
weźmie? O tym ani słowa. Będą
i już.
Drugi kandydat „odkrywa
Amerykę”. Jego zdaniem lekarstwem na poprawę komunalnej
substancji mieszkaniowej jest

np. zwolnienie pełne lub częściowe z czynszów tych mieszkańców, którzy na własny koszt
wykonali remonty. Widać, że
pana kandydata nie ma w Świebodzicach od dawna - rozwiązania, które proponuje jako kandydat, obecny burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wprowadził już
kilka lat temu. Każdy najemca
mieszkania komunalnego, który
wykonuje w nim remont, podnoszący standard mieszkania,
sam robi sobie np. łazienkę czy
WC - ma zwolnienia w czynszu
na kwotę, jaką wydał na materiały do remontu. Czyli płaci
przez jakiś okres - rok, dwa,
5 lat - czynsz mniejszy np.
o 50%.
Acha - jeszcze pan kandydat
proponuje... rewitalizację kamnienic - która w mieście prowadzona jest systematycznie od

Warsztatowo o rewitalizacji
W

środę, 12 września,
w siedzibie Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach odbyły się warsztaty
z udziałem specjalistów z Centrum Doradztwa Strategicznego
w Krakowie. Tematem spotkania było uszczegółowienie działań związanych z wdrażaniem
Programu Komunikacji Społecznej - gminnego projektu
z zakresu tzw. „miękkiej” rewitalizacji.

W spotkaniu z ekspertami
z zakresu partycypacji społecznej uczestniczyli członkowie
Lokalnego Partnerstwa - grupy
inicjatywnej, powołanej w ramach Partnerskiej Inicjatywy
Miast, której Świebodzice są
członkiem.
O kwestiach związanych
z rewitalizacją społeczną rozmawiali m.in. Marzena KoronaKruk, kierownik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych, Kac-

per Nogajczyk - prezes ZGK
Świebodzice sp. z o. o., Robert
Sysa - zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Maria
Dobrzańska - Miejski Zarząd
Nieruchomości, a także mieszkańcy miasta, którzy zadeklarowali chęć pracy w ramach Lokalnego Partnerstwa.
W efekcie spotkania określone zostały kluczowe kwestie

i wyzwania w kontekście pobudzania aktywności mieszkańców miasta, zwłaszcza tych,
zamieszkujących tereny uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Wnioski
z warsztatów będą stanowić
podstawę wdrażania Programu
Komunikacji Społecznej w Świebodzicach.
I

nastu lat, zarówno przez miasto,
jak i wspólnoty.
Bogdan Kożuchowicz odpowiedział krótko i w temacie - jak
poprawiany jest stan budynków
komunalnych poprzez systematyczne remonty i termomodernizacje, a także udział we wszystkich inwestycjach, realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, a celem na kolejne lata
jest dalsze wspieranie inwestycji
wspólnotowych i pomoc w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.
My dodamy jeszcze od siebie,
że miasto zamierza pozyskać
kilkanaście mieszkań w ramach
formuły programu mieszkanie +
od Spółdzielni Mieszkaniowej,
która właśnie buduje dwa wielorodzinne budynki. A dzięki sku-

tecznej polityce mieszkaniowej
w chwili obecnej na lokal komunalny czeka tylko 5 rodzin. I będzie ich mniej.
- Szczerze mówiąc, ręce opadają, gdy czytam te rewelacje
i obietnice. Ja nie zamierzam
w ciągu tego przedwyborczego
miesiąca mamić i obiecywać
mieszkańcom co się tylko da by
zdobyć głosy i przychylność.
Zbyt szanuję świebodziczan
- podkreśla Bogdan Kożuchowicz. - Moja wizja dla miasta
jest spójna i realizowana od lat.
W kampanii można obiecać
wszystko, papier wszystko przyjmie. Ale sztuką jest to zrealizować. Nie składałem i nie będę
składać obietnic bez pokrycia.

Chodnik przy Długiej

I

Miasto remontuje chodnik przy ul. Długiej.
Chodzi o odcinek od zjazdu z ul. Zamkowej
do zjazdu z ul. Wysokiej. Będzie wygodniej
i bezpieczniej dla pieszych.

Wałbrzyska już gotowa
rogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
rozpoczęli III, ostatni już etap remontu drogi krajowej nr 34.
D
Obecnie przenieśli się w obręb skrzyżowania Wałbrzyska/

Piłsudskiego. Nie ma przejazdu przez to skrzyżowanie, ale
Wałbrzyska jest cała drożna a Piłsudskiego do wysokości
skrzyżowania z ul. Młynarską.

Sprawdź, gdzie głosujesz
Lokale wyborcze

1

ulice:
Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I,
Przemysłowa, Strefowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach

2

ulice:
Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi.

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II
ul. Bolesława Krzywoustego 46 w Świebodzicach

3

ulice:
Bolesława II Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta,
Przechodnia.

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II
ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach

4

ulice:
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Leszka
Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

ulice:
11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Strzelecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ulice:
Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała Władysława
Andersa, Kazimierza Wielkiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego.

ulice:
Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Klonowa,
Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Pogodna, Promienna,
Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava Beckera, Złota, Zimny Dwór.
osiedla:
Osiedle WSK
ulice:
Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława
Moniuszki, Wysoka, Zamkowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
Budynek biurowy „TERMET” S.A.
ul. Długa 13 w Świebodzicach

ulice:
Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa,
Różana, Spacerowa, Świerkowa, Wiejska, Władysława Sikorskiego,
Wrzosowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)

ulice:
Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa,
Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna.

Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27
w Świebodzicach

place:
Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny,
ulice:
Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza
Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Wałbrzyska, Wąska.

ulice:
Adama Mickiewicza, Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej,
Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Pocztowa, Sportowa,
św. Ojca Pio, Świdnicka, Wojska Polskiego, Wolności.

place:
Plac Dworcowy,
ulice:
Aleje Lipowe, Kolejowa, Park Miejski, Parkowa, Stawowa, Towarowa,
Żwirki i Wigury.
osiedla:
Osiedle Sudeckie,
ulice:
Kazimierza Pułaskiego, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Zwycięstwa.
osiedla:
Osiedle Białe Górki
ulice: Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Graniczna, Lawendowa,
Łąkowa, Malinowa, Olszańska, Rumiankowa, Sielska, Sienna,
Środkowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona.

5

- lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Świdnicka 13 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Wolności 23 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka”
ul. Spokojna 3 w Świebodzicach
Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ciernie 30 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)

OKRĘG NR 1 OSIEDLE PIASTOWSKIE

głosowania

Granica obwodu głosowania

i zapamiętać, bo są zmiany w stosunku do tego,
co pamiętamy z poprzednich wyborów.

OKRĘG NR 2 PEŁCZNICA

Numer
obwodu

czymi. To z pewnością UŁATWI państwu
odszukanie właściwego lokalu wyborczego.
Poniżej przedstawiamy je wraz z przyporządkowanymi ulicami. Warto się zapoznać

piątek, 28 IX 2018

OKRĘG NR 3 ŚRÓDMIEŚCIE

S

zanowni Czytelnicy, przypominamy
jeszcze raz obwody głosowania w poszczególnych okręgach, czyli ulice wraz
z przyporządkowanymi lokalami wybor-

Wybory Samorządowe 2018

OKRĘG NR 4 ŚRÓDMIEŚCIE (OSIEDLE
SUDECKIE)-CIERNIE

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Food truck festiwal,
czyli uliczne jedzenie
6
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P

rzez dwa dni świebodziczanie korzystali z ogromnej restauracji pod chmurką. 15 i 16 września zjechały do nas food trucki z całej
Polski. Objadaliśmy się frytkami belgijskimi, burgerami, lodami tajskimi, churros, sadwiczami, japońskimi pierożkami.
Mniaam. A wszystko to w ramach I Świebodzickiego Food
Truck Festiwalu. Ciężarówki
z pysznym jedzeniem zaprosił
do Świebodzic burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Kilkanaście małych ciężarówek rozstawiło się wokół ratusza, a w środku - same pyszności. Dania na ostro, burgery
w różnych wersjach, jedzenie
azjatyckie, tajskie, frytki, zapiekanki, hiszpańskie słodkie chur-

wydarzenia

rosy - prawdziwy przebój, lody
tajskie; do tego lemoniada, kawa, pojawił się też niewielki
browar. A dla najmłodszych
strefa zabaw z dmuchańcami,
kulami wodnymi i animacjami.
Nic dziwnego, że od rana do
wieczora Rynek tętnił życiem
i dobrą zabawą.
- Trafiliśmy w dziesiątkę
z tym wydarzeniem, mieszkańcy świetnie się bawili, dla każdego było coś interesującego,
więc chyba musimy ten festiwal
umieścić już na stałe w wydarzeniach miejskich - śmieje się
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Dziękuję mieszkańcom
i odwiedzającym nas gościom
za uczestnictwo w tym sympatycznym spotkaniu.

- Świetna impreza, chcemy
takich częściej - mówi Aneta,
spotkana w Rynku z grupą przyjaciół. - Nie pamiętam tak fajnej
imprezy w naszym Rynku - dodaje Kacper, licealista.
- Pierwszy raz w życiu spróbowałam zupy Ramon to się
chyba nazywa - dodaje pani
Ewa. - Takie niespotykane smaki, coś nowego, świeżego, bardzo mi się podoba!
Widać było po frekwencji, jak
bardzo przypadła do gustu świebodziczanom ta propozycja. Uśmiechnięci, pałaszujący różne
pyszności ludzie, dobra muzyka,
zabawy dla milusińskich, dobre
piwo, możliwość spotkania się
i porozmawiania ze znajomymi,
przyjaciółmi - oto przepis na dobrą imprezę.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W niedzielę popołudniem na
wielu food truckach pojawiła się
karteczka z uśmiechnięta buźką
i napisem: „Świebodzice, zjedliście nas! Dziękujemy!”. To
chyba najlepsza recenzja.

I JA Z PRZYJEMNOŚCIĄ
SPRÓBOWAŁEM RÓŻNYCH
PRZYSMAKÓW
- MÓWI BURMISTRZ
W Rynku były prawdziwe tłumy, impreza to strzał w dziesiątkę

Pogoda dopisała,
jedzenie też

Strefa zabaw dla dzieci
była oblegana

„Dziś ziemniaki święto mają,
więc nas wszystkich zapraszają”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

I

zaprosiły - całe miasto na
doroczne Święto Ziemniaka
w sobotę 22 września. Zabawa zgromadziła jak zawsze dzieci, rodziców, dziadków,
było to święto wesołe, familijne,
słoneczne.
Z roku na rok zabawa się rozkręca, w tym roku znów bawiliśmy się aż w czterech lokalizacjach: przy SP 2,3,4 i Szkole
Podstawowej
Integracyjnej
w Cierniach.
- To jest jedna z najmilszych
imprez w roku, rodzinna, integrująca pokolenia, środowiska
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Bardzo aktywizują
się szkoły, organizacje, rodzice
dzieci. Myślę, że to jest najlepszy wydźwięk takich wydarzeń.
Atrakcji było mnóstwo
w każdym miejscu, a szkoły
dosłownie prześcigały się w pomysłach. Były kiermasze, ciasta
domowe, oczywiście ziemniaki

wydarzenia

pod każdą postacią, nawet
w formie ziemniaczanych ludków. Dzieci występowały na
scenie, były konkursy, loterie
fantowe, zawody sprawnościowe i wiele, wiele innych.
W Czwórce można było np. zrobić sobie zdjęcie w patriotycznej
ramce, w Trójce - sprawdzić
zdolności matematyczne czy
przeprowadzić proste doświadczenia. W Dwójce było bardzo
dużo kiermaszy i zabawy
z Bractwem Rycerskim, w Szkole Integracyjnej bawiono się
przy karaoke i zajadano plackami ziemniaczanymi.
Organizatorami wydarzenia
byli: Urząd Miejski w Świebodzicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, parafia
pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz Przedszkola
Miejskie Nr 2 i 3 i SP Nr 2, 3,4
i Integracyjna.
I

piątek, 28 IX 2018

7

Tłumy rodziców oglądających swoje pociechy w Dwójce

JEST SUPER!

Coś jakby fotobudka, i w dodatku hand made!
Warzywne cudaki w Czwórce

W Trójce tym razem zabawa koło sali gimnastycznej

Siłacze też mieli co robić na "ziemniaku"

IV Senioralia - będzie taniec i zabawa
arząd Polskiego Związku Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w ŚwieZ
bodzicach zaprasza mieszkańców Świebodzic na „IV SENIORALIA”, które
odbędą się w dniu 6 października 2018

roku. Uroczyste otwarcie Senioraliów
o godz. 11.oo przy Ratuszy w Świebodzicach przez Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, Zarząd
PZERiI zaprosił 9 Zespołów Folklo-

rystycznych z terenu Dolnego Śląska,
prezentacja zespołów po przejściu
korowodu z pod Ratusza w kierunku
pomnika Jana Pawła II, gdzie odśpiewana zostanie przez zaproszone ze-

społy „Barka”.
Następnie przejście do Parku Miejskiego, gdzie śpiew i taniec będzie
towarzyszył państwu do późnych godzin popołudniowych. Burmistrz Mia-

sta Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
objął „IV SENIORALIA” swym patronatem, za co Zarząd PZERiI w Świebodzicach serdecznie dziękuje.
I

Radosne śpiewanie
z patriotyczną nutą
8
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M

amy kolejną, bardzo
pozytywną imprezę
w naszym mieście.
Bo po premierze
zdecydowanie jesteśmy pewni,
że wejdzie ona na stałe do kalendarza wydarzeń miejskich.
Chodzi o Wspólne Patriotyczne
Śpiewanie, na które zaprosił
mieszkańców naszego miasta
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Sala Miejskiego Domu Kultury zapełniła się do ostatniego
miejsca. Mieszkańcy chętnie
śpiewali w grupie, ale nie zabrakło też spontanicznych występów solowych. Szczególnie
jeden był prawdziwym hitem
- zaśpiewała ponad 90-letnia pani. I to jak zaśpiewała!
Pierwsza edycja odbyła się
w poniedziałek, 17 września,
w Miejskim Domu Kultury.
Wydarzenie jest elementem
obchodzonej przez cały rok 100.
Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Świebodzicach patronat nad tymi wydarzeniami objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalew-

wydarzenia

ska. Na wspólne śpiewanie przyszli mieszkańcy, radni, członkowie różnych organizacji i środowisk. Byli też młodzi ludzie,
a pieśni patriotyczne w ich wykonaniu były szczególnie wzruszające.
- Bardzo dziękuję, że przybyło tylu mieszkańców, to wydarzenie to doskonała okazja nie
tylko do uczczenia rocznicy, ale
do spotkania, integracji środowisk, pokoleń - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- obchodzoną w tym roku setną
rocznicę odzyskania niepodległości możemy przecież uczcić
na wiele sposobów. Takie radosne, czasami wręcz spontaniczne
śpiewanie bardzo nad o siebie
zbliża i pozwala uchwycić to, co
przecież na co dzień raczej nam
ulema - że jesteśmy narodem.
Wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3, były też solowe popisy uczniów z 3 i 4 oraz
Przedszkole nr 2. Wszystkich
wspomagały dzielnie nasze rozśpiewane seniorki z zespołu
„Melodia”, a także burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który

„Czerwone maki na Monte Cassino” zaśpiewali wspólnie
burmistrz Bogdan Kożuchowicz i pani Grażyna Pantal
znany jest z wielkiego zamiłowania do śpiewu. W organizację
wydarzenia włączyła się także
aktywnie Rada Seniorów.
Absolutnym „hitem” był występ 94-letniej pani Janiny
Duszkiewicz, która wraz z córką zaśpiewała mało znaną pieśń
„Bitwa pod Racławicami”. Pani

Prawdziwy hit spotkania - Pani Janina Duszkiewicz wraz z córką
zaśpiewały „Bitwę pod Racławicami”

Janina z naprawdę wielką werwą i entuzjazmem odśpiewała
kilka zwrotek piosenki, aż publiczności opadły przysłowiowe
szczęki. Brawo, pani Janino! To
był wspaniały występ, dziękujemy.
I

Bogdan Kożuchowicz
najlepszym burmistrzem
na Dolnym Śląsku

Cała sala śpiewała takie piosenki, jak „Piechota”, „O mój
rozmarynie”

G

azeta Wrocławska zorganizowała plebiscyt „Samorządowiec Dolnego Śląska- oceniamy władze”. W plebiscycie czytelnicy GW oceniali urzędujących burmistrzów oraz radnych z całego województwa.
Miło nam poinformować, że
burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz zajął II miejsce
i znalazł się wśród najlepszych
burmistrzów Dolnego Śląska,
zdobywając ponad 2900 głosów.
- Bardzo dziękuję za zaufanie
i sympatię, dziękuję za docenienie pracy na rzecz miasta i mieszkańców Świebodzic - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Warto przypomnieć, że to już
drugie wyróżnienie dla naszego
burmistrza przyznane przez
Czytelników tego największego
dziennika dolnośląskiego. Kilka
miesięcy temu Czytelnicy Ga-

zety Wrocławskiej przyznali
Bogdanowi Kożuchowiczowi
tytuł „Osobowość Roku 2017
Dolnego Śląska”. Mieszkańcy
nie tylko Świebodzic, ale całego
województwa, docenili wyjątkową postawę naszego burmistrza w obliczu ubiegłorocznej
katastrofy z 8 kwietnia 2017
roku, kiedy to w wyniku wybuchu gazu zawaliła się kamienica,
a w jej gruzach zginęło 6 osób.
Głosujący docenili ogromne
zaangażowanie Bogdana Kożuchowicza, empatię, szybkie zorganizowanie pomocy poszkodowanym w tej wielkiej tragedii.
A przede wszystkim zwyczajną,
ludzką wrażliwość i współprzeżywanie z bliskimi tych ogromnie bolesnych wydarzeń. Za to
właśnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz został nominowany
przez Redakcję Gazety Wrocławskiej, największego dziennika dolnośląskiego.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Piękne wiersze w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 i SP 4

UBEZPIECZENIA!
20 Firm w jednym miejscu

G samochodowe OC, AC,

NNW, Assistance

G na życie: indywidualne i grupowe
G zdrowotne: indywidualne

i dla pracowników
G majątkowe: domy, mieszkania,
majątek firmy
G turystyczne: na czas podróży,
wyjazdu
G rolne

Waldemar Krzystek
ul. Świdnicka 2a
58-160 Świebodzice
tel. 607 940 178

- Mieszkam w Świebodzicach
od dziesiątków lat, to jest moje
miejsce na ziemi, nie wstydzę
się powiedzieć, że kocham moje
miasto. Staram się w swojej pracy być nie tylko burmistrzem,
osobą zarządzającą, podejmującą decyzje - ale przede wszystkim człowiekiem, który słucha

drugiego człowieka. To jest zasada, której się trzymam całe
życie - komentuje Bogdan Kożuchowicz.
Uroczysta gala z udziałem
wszystkich laureatów plebiscytu
połączona z wręczeniem statuetek odbyła się w czwartek, 27
września.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518
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„Jesteście żywą historią
- dziękujemy”
W

yjątkowo wzruszająco przebiegają
zawsze obchody
Dnia Sybiraka w naszym mieście. W Świebodzicach wciąż bardzo aktywne jest
grono zesłańców, którzy czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, a przede wszystkim spotykają się młodymi
ludźmi - uczniami Gimnazjum
nr 1, a obecnie także Szkoły
Podstawowej nr 1- której to placówki Sybiracy są patronami.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo
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Tegoroczny Dzień Sybiraka
celebrowaliśmy 18 września.
Tradycyjnie świebodzickie
koło zaprosiło mieszkańców na
uroczystą mszę świętą, a po niej
na spotkanie pod tablicą upamiętniającą ofiary zsyłki.
Tu gości przywitał prezes
koła Tadeusz Fedorowicz oraz
Jadwiga Pichurska.
Tegoroczne obchody Dnia
Sybiraka miały szczególny charakter - Koło Związku Sybiraków w Świebodzicach przeka-

Pamiątkowy medal dla burmistrza Bogdana Kożuchowicza

zało kościołowi parafii pw. Św.
Mikołaja różaniec sybiracki.
Wykonał go i podarował świebodzickim Sybirakom w 1998
roku inny Sybirak, poeta i artysta Marian Jonkajtys, autor
słów hymnu sybirackiego.
O różańcu mówiła Jadwiga
Pichurska.
- Upamiętnia on martyrologię
milionów Polaków, zesłanych
na terytorium najpierw Rosji
carskiej, a potem Związku Radzieckiego. Paciorki różańca to
miniaturki wagonów bydlęcych,
jakimi w latach 1940-41 wywiezionych zostało ponad 1 milion
Polaków, głównie z Kresów
Wschodnich, na rozległe terytorium ZSRR. Na każdym paciorku różańca jest wyryta nazwa
miejscowości, gdzie trafiali Polacy - mówiła Jadwiga Pichurska.
W uroczystościach udział
wzięli: Przewodniczący RM
w Świebodzicach Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący
Zdzisław Pantal, burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, starosta
świdnicki Piotr Fedorowicz,
ksiądz dziekan Józef Siemasz,
ksiądz Augustyn Nazimek,
szefowie instytucji miejskich,
dyrektorzy szkół, którzy złożyli
pod tablicą wiązanki kwiatów.
W drugiej części uroczystości Sybiracy spotkali się z Miej-

skim Domu Kultury, gdzie uhonorowali medalem 90-lecia
Związku Sybiraków osoby, które szczególnie wspierają działalność związku. Otrzymał ją burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
ksiądz Nazimek, wieloletni kapelan sybiracki oraz były i obecny dyrektor Gimnazjum Nr 1
im. Sybiraków - Małgorzata
Schabowska oraz Waldemar
Grochowski. Medale wręczyli:
Tadeusz Fedorowicz prezes
Związku Sybiraków w Świebodzicach oraz Jadwiga Pichurska
wiceprezes związku.
- To dla mnie wielki zaszczyt.
Ale to tak naprawdę my, mieszkańcy, powinniśmy dziękować
Wam, Drodzy Sybiracy, za to, że
jesteście, że poprzez kontakt
z młodym pokoleniem przekazujecie prawdziwą, żywą historię tych bolesnych dla naszego
narodu czasów - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Bo rzeczywiście, nasi Sybiracy pełnią w mieście wyjątkową
rolę - rolę tych, którzy są łącznikiem między historią a współczesnością, zwłaszcza z młodym pokoleniem. Są oni przecież żywymi świadkami tamtych okropności, które wciąż
głęboką istnieją w ich pamięci.
To nie są historie zapisane na
kartach książki, o których czytamy z mniejszym lub większym
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Tak wygląda różaniec Sybiraków, przekazany do kościoła pw.
Św. Mikołaja
zaciekawieniem. To są historie
konkretnych ludzi, którzy to
wszystko przeżyli, są naocznymi świadkami tragedii zesłania
i przekazują je własnymi słowami, pełnymi emocji. Wydaje
nam się, że uczniowie Gimnazjum nr 1 a teraz SP 1 mają

ogromne szczęście posiadać tak
wyjątkowych patronów.
Wszystkim Sybirakom składamy najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia,
obyście byli z nami jak najdłużej.
I

DRUGA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI
ODBYŁA SIĘ W MDK

Uroczystości sybirackie miał jak zawsze dwa elementy - msza święta i spotkanie pod pomnikiem ofiar zsyłki oraz spotkanie w MDK

Akt przekazania różańca do kościoła

SZOK! 81-letni mężczyzna
molestował małe dzieci
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

T

rudno w to uwierzyć,
ale Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła w tej sprawie śledztwo. 81-letni mieszkaniec naszego miasta podejrzany jest o molestowanie dwójki nieletnich
dzieci, mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie.
- Mężczyzna ma postawione
dwa zarzuty usiłowania doprowadzenia małoletnich do podda-

§ pod paragrafem

nia się innej czynności seksualnej - mówi Beata PiekarskaKaleta, Zastępca Prokuratura
Rejonowego w Świdnicy. I dodaje, że w sprawie prokuratura
nie będzie udzielać żadnych
dodatkowych informacji. Dla
dobra poszkodowanych małoletnich oraz rodzin obu stron.

sprawa jest bardzo delikatna
- chodzi o dzieci.

z sąsiadów, który zainterweniował i poinformował policję.

znajdzie swój finał w sądzie
- dodaje Kaleta.

To, co udało się nam ustalić,
to jedynie tyle, że 81-letni
mężczyzna nagabywał kilkuletnie dzieci - najprawdopodobniej
dziewczynki. Obnażał się i chciał,
żeby go dotykać w intymne
miejsca.
Najprawdopodobniej świadkiem takiego zdarzenia był ktoś

- 21 września zostały przeprowadzone czynności z udziałem
podejrzanego, zostały mu postawione zarzuty. Zastosowano
środki zapobiegawcze wolnościowe - mówi prokurator Kaleta.
- Zaplanowane są dalsze czynności, w tym badanie podejrzanego przez biegłych. Sprawa

Czy mężczyzna jest poczytalny? Biorąc pod uwagę wiek
- wszystko jest możliwe, stąd
pewnie zaplanowane badania.
Czy to jednorazowe zdarzenie,
czy może osobnik ten już
wcześniej wykazywał takie
negatywne zachowania? Czy
skrzywdził jakieś dziecko?

Wpadli za narkotyki
W

wyniku przeprowadzonej w dniu 20
września 2018 roku
ogólnopolskiej operacji EU
LARGE SCAL JOINT ACTIO
DAY świdniccy policjanci z Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli w sumie 155 gramów marihuany, 2,6 grama amfetaminy
oraz zatrzymali w związku
z tym łącznie trzech mężczyzn
- mieszkańców powiatu świdnickiego. Policjanci ujawnili
narkotyki przy zatrzymanych
oraz w trakcie przeszukania
mieszkań tych osób.
Ograniczanie przestępczości
narkotykowej to jeden z ważniej-

W zasadzie trudno się dziwić,
że informacje są szczątkowe, bo

szych celów działania zespołu
ds. zwalczania przestępczości
narkotykowej w Wydziale Kryminalnym świdnickiej Policji.
Funkcjonariusze podczas swojej
pracy bazują na informacjach,
które wcześniej, w wyniku niekiedy długotrwałej profesjonalnej pracy operacyjno-rozpoznawczej, zdobywają od swoich
informatorów lub w wyniku
takich działań jak obserwacja
lub „zasadzka”.
Przypomnijmy, że w świetle
obowiązujących przepisów, jakimi w tym przypadku jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, za nielegalne posiadanie

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

środków odurzających lub substancji psychotropowych grozić
może kara do 3 lat pozbawienia
wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków
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Pytań jest wiele, mamy nadzieję, że prokuratura znajdzie
na nie odpowiedzi.

Pamiętajmy, by być czujnym
w swoim najbliższym otoczeniu, reagować na niewłaściwe
zachowania, a jak widać wiek
nie jest wcale wyznacznikiem.
O sprawie będziemy jeszcze
informować.

NASZE INTERWENCJE
G Ze strumyczka wpadające do Pełcznicy na wysokości tzw.
„lasku” wypływa jakaś żółta ciecz, czy może się zająć sprawą?
– zadzwonił do nas Czytelnik.
Natychmiast powiadomiliśmy Wydział Ochrony Środowiska
UM.
- Od razu pojechaliśmy w teren we wskazane miejsce,
rzeczywiście były jakieś ślady żółtej substancji wypływającej
z kanalizacji deszczowej - mówi Krystyna Górczyńska,
kierownik wydziału.- Będziemy wyjaśniać, skąd to wypłynęło,
ale wyciek nie był duży. Trudno też stwierdzić, jakiego rodzaju
była to substancja.
Do sprawy na pewno wrócimy.

lub dopalaczy, kara ta może
wynosić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

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

Ś.P. Helenę Trzop

Ś.P. Jana Strokowicza

- Córka, Syn, Wnuki, Prawnuki, Siostrzenica i Rodzina

- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Piotra Łebkowskiego,

Ś.P. Zofii Gal,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Rodzeństwo i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn i Rodzina

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

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

Ś.P. Andrzeja Bielanowskiego

Ś.P. Anny Szczepanik

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- 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

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

Ś.P. Andrzeja Pijarowskiego

Ś.P. Agataę Kubską

- Rodzice, Siostry i Rodzina

- Rodzice, Brat, Dziadkowie i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Wandy Krzysztofik,

Ś.P. Damiana Piki,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Ojciec, Babcia i Rodzina

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

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

Ś.P. Leokadii Dudy

Ś.P. Jolanty Słomińskiej

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

I

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Świebodzice pojechały na rowerach
12

piątek, 28 IX 2018

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

rowerowy piknik

M

ałe i duże, dwu- i trzykołowe, szosowe i górale - rowery opanowały Świebodzice
21 września. To był nie tylko
piękny, słoneczny dzień, ale także moment, gdy mieszkańcy mogli w pełni cie-

szyć się z tego, jakie pożyteczne inwestycje realizowane są w naszym mieście.
W tym roku nasz happening miał
dodatkowy akcent. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wspólnie z mieszkańcami
miasta otworzył dwie bardzo ważne

inwestycje: Centrum Przesiadkowe
i ścieżki rowerowe. Oczywiście, obie są
już od dawna w użytkowaniu, ale chodziło tu o symboliczne zaakcentowanie,
że to są inwestycje służące właśnie
mieszkańcom.

- Oba te zadania mają przede wszystkim służyć mieszkańcom, zachęcać do
korzystania z alternatywnych form
komunikacji: rowerowej, kolejowej,
autobusowej - a to właśnie skupia
Centrum - mówił burmistrz, który także

przyjechał na plac przed dworcem na
rowerze. - Oba te zadania, zrealizowane
w ramach ograniczania skutków tzw.
niskiej emisji, mają także wpływać na
lepsze powietrze w naszym mieście.
Łączny koszt to prawie 5 mln zł. A za

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

chwilę będzie tu przyjeżdżać nasz czwarty autobus miejski w ramach nowej linii,
którą mam nadzieję będzie podróżować
jeszcze więcej świebodziczan. Wspólnie
dbajmy o nasze środowisko.

Po symbolicznym otwarciu CP i ścieżek wszyscy wsiedli na rowery i pojechali do Rynku. W wesołym, rowerowym peletonie pojechali radni, prezesi
spółek miejskich, uczniowie świebodzkich szkół, nasze aktywne seniorki, poli-

cyjny patrol także na dwóch kółkach
(rowery niedawno kupił samorząd),
mieszkańcy miasta, którzy przyjechali
z dziećmi.
Następnie grupa dołączyła do zebranych w Rynku rowerzystów i wszyscy

rowerowy piknik

razem przejechali we wspólnej paradzie
ulicami miasta. Na placu ratuszowym
odbyła się główna część imprezy, czyli
konkursy i zabawy edukacyjne, przeprowadzone m. in. przez naszą Straż Miejską, znakowanie rowerów, pokazy teak-
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won-do klubu Taipan, poducha do skakania. Uczestnicy happeningu otrzymali
też upominki - bidony rowerowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta i szefów spółek miejskich: ZWiK i ZGK.
I

7,5 mln zł na niską emisję
Centrum Przesiadkowe i ścieżki rowerowe to dwa spośród pięciu zadań,
wykonanych w ramach projektu ograniczania skutków niskiej emisji. W skład
projektu wchodzą:
G budowa Centrum Przesiadkowego,

kolorowo było od rowerów w Rynku

Pokazy teakwon-do w wykonaniu Klubu Taipan

Zabawa pod ratuszem

G budowa ścieżek rowerowych,

Policyjny patrol - oczywiście na rowerach
G doświetlenie przejść dla pieszych,

G czwarty autobus miejski,
Nawet kilkumiesięczne maluchy przejechały się po nowych
ścieżkach

Otwarcie ścieżek i Centrum Przesiadkowego - wszyscy
przyjechali na dwóch kółkach

TO SIĘ NAZYWA FANTAZYJNY STRÓJ
NA ROWER, BRAWO PANI ELU!

G inteligentne przystanki (jedyne zadanie, które jeszcze nie jest zrealizowane).

Łączny koszt tych wszystkich inwestycji - 7,5 mln zł.
Maluchy kibicowały przejeżdżającym wokół ratusza

14
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Usuwamy azbest
M

iasto systematycznie,
od dwóch lat, usuwa
z budynków szkodliwy
azbest. Dzięki przyjętemu Programowi Usuwania Azbestu
samorząd co roku występuje
o dofinansowanie tego zadania
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W roku 2018 Świebodzice
ponownie przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez WFOŚ,
udało się pozyskać dofinansowanie. Wyłoniona w przetargu
firma od lipca rozpoczęła usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta. W sierpniu odebrano azbest z ostatnich

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wybory Samorządowe 2018/wydarzenia

posesji, których właściciele
zadeklarowali chęć pozbycia się
go. W sumie odebrano ok. 17,39
ton wyrobów zawierających
azbest na łączną kwotę 11
080,91 zł, z czego ok. 9.418,77
zł ma być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Resztę
kwoty dołoży gmina Świebodzice.
W ramach zadania firma odebrała elementy pokrycia dachu,
oczyściła teren z pyłu azbestowego oraz zapakowała, załadowała i przekazała do unieszkodliwienia wytworzone odpady.
Za te czynności mieszkańcy

gminy nie zapłacili ani złotówki.
Jedynym kosztem po stronie
właścicieli budynków było wykonanie nowego pokrycia dachu.

Zapraszamy na wspaniałe,
taneczne show
Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego
w tańcu towarzyskim

Wszystkich, którzy pasjonują się tańcem lub kibicują tej dyscyplinie, zapraszamy
w niedzielę, 7 października, do hali OSiR.
G Pary zaprezentują się w tańcach Latino i standard.
G Bilety 5 zł ulgowy i 15 zł normalny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.

G Uwaga, w Wydziale Promocji UM do odebrania jest 100 bezpłatnych biletów.

Jaworowi ludzie, co wy
tu robicie...
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

kultura

Ma łg o rz a ta G ru d ziń s k a

W

tajemniczą podróż do Księstwa
Świdnicko-Jaworskiego zabrała uczestników spotkania autorskiego Joanna Żak-Bucholc, autorka książki Jaworowi ludzie, rzecz o czasach Bolka II świdnickiego. Średniowieczni bohaterowie książki, to
w większości postaci
historyczne, których
nazwiska znane są
miłośnikom historii
regionalnej, jak też
można je odnaleźć
chociażby w Monografii Świebodzic:
von Bolcze, Wirbna,
Czirn oraz oczywiście
książę Bolko II świdnicki i jego żona
księżna Agnieszka.
Premiera tej książki pokrywa się
z
obchodzoną

Realna iluzja

w roku 2018-650. rocznicą
śmierci Bolka II i jest - zupełnym przypadkiem - pięknym
hołdem złożonym osobie księcia, zwanego Małym, ale na
pewno wielkiego i niezłomnego
ducha. Księstwo ŚwidnickoJaworskie jako jedyne na Śląsku
nie złożyło hołdu królowi czeskiemu, a Bolko II aż do swojej
śmierci w roku 1368 pozostawał
wierny koronie polskiej.
Joanna Żak-Bucholc opowiadała o procesie tworzenia książki, który trwał niemal cztery lata
i wymagał sięgania do różnych
źródeł historycznych: kronik,
penitencjałów (poradniki dla
spowiedników), żywotów świętych. Wyjaśniała również bogatą
symbolikę, szczególnie tytułowego jawora, który łączony jest
z rytuałem przejścia - od narodzin, aż do śmierci. Z jawora
wyrabiane były zarówno kołyski, jak i trumny, ale drzewo to
było także patronem miejsc,
gdzie dokonują się zmiany.
Literackie odniesienia są oczy-

I

Miejska Biblioteka Publiczna

M

twom XX wieku: bitwie warszawskiej z sierpnia roku 1920
oraz obronie Westerplatte we
wrześniu 1939 roku. Reżyserem
„Bitwy Warszawskiej 1920” jest
specjalista od monumentalnego
kina historycznego Jerzy Hoffmann, a „Tajemnica Westerplatte” jest reżyserskim debiutem Pawła Chochlewa.
Obie bitwy zapisały się
w świadomości Polaków w sposób szczególny: ta z 1920 roku,
nazwana również „cudem nad
Wisłą” odsunęła widmo bolsze-

O artyście słów kilka

Malarstwo
Tematykę swoich prac malarskich czerpie bezpośrednio
z obserwacji otaczającego nas
świata, przedstawiając rzeczywistość w sposób surrealistyczny. Wielokrotnie łączy ze sobą
kilka różnych technik plastycznych w jednej pracy. Kładzie
ogromny nacisk na dopracowanie detali i długą trwałość prac.
Każdy nowo powstający obraz
jest drogą do zatracenia w przedstawianej kompozycji, zupełnie
jakby miał być ostatnim, który
powstanie. Prezentowane tematy są zawsze świeże i nowe,
a samo malarstwo jest wędrówką i ciągłym poszukiwaniem
nowych ścieżek. Pierwsze ma-

Projekcje w kinie Wolność
wie ostatnie „Projekcje
w kinie Wolność” poświęD
cone były dwóm ważnym bi-

larskie kroki stawiał na zajęciach u pana Roberta Kukli,
świdnickiego malarza, scenografa, grafika i twórcy street art.
Kolejne szlify zdobywał
w studium grafiki reklamowej
u pani Renaty RychlickiejBenyamin, artystki tworzącej
grafiki warsztatowe, malarstwo
i rysunek.

Muzyka i proza
W 2010 roku założył jednoosobowy projekt muzyczny
horiso, w którym sam gra na
wszystkich instrumentach (gitara, trąbka, klawisze), a także
okazjonalnie śpiewa. Muzyka
projektu została pobrana ponad
60 000 razy, a poszczególne
albumy zebrały świetne recenzje

15

wiste. Uważny czytelnik bez
trudu odnajdzie intrygę inspirowaną „Imieniem róży” Umberto
Eco, a sama Autorka nie ucieka
od tych porównań, sytuując
swoją powieść w konwencji
thrillera religijnego, do którego
zaliczane są również książki
Dana Browna.
Obecny na spotkaniu prof.
Krzysztof Jaworski, który był
inicjatorem tego spotkania, powiedział: „Byłem usatysfakcjonowany lekturą tej książki - jako
przewodnik górski, archeolog,
a przede wszystkim jako świebodziczanin”. Świebodzice występują w powieści dość często,
a ponadto są najbliższe Zamkowi Cisy - siedzibie głównego
bohatera - Nickela von Bolcze.
Jego losy po śmierci księżnej
Agnieszki „giną w pomroce
dziejów”. Być może będzie to
inspiracją i wyzwaniem dla
Autorki, aby zmierzyć się z kontynuacją powieści.

iejski Dom Kultury
w Świebodzicach serdecznie zaprasza w dniu
5 października o godz. 18.00 na
spotkanie z multiartystą Krzysztofem Polaczenką.
Wśród magicznych obrazów,
niesamowitej muzyki, odbędzie
się czytanie fragmentów książki
w wykonaniu twórcy.
Serdecznie zapraszamy.

„Realna iluzja” doskonale
określa zestawienie precyzji realizmu ze światem wyobrażonym. Nadawanie nowego znaczenia przedmiotom czy miejscom to zadanie dla malarza surrealisty. Główny przekaz większości obrazów traktuje o współczesności, uwypuklając przy
tym ludzkie wady i zalety. Sama
jednak interpretacja pozostaje
otwarta i wymaga od widza uruchomienia jego własnej wyobraźni. Wernisaż wzbogaci autorska muzyka, będzie można
również się zapoznać z książką
pt. „Wanna”.
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w zagranicznych, internetowych
radiach i blogach.
W 2014 roku ukazał się jego
literacki debiut, powieść pt.
„Wanna” wydana przez wydawnictwo GSMA. Eksperymentalna forma i kontrowersyjna tematyka książki często wywoływała
burzliwe dyskusje podczas spotkań autorskich. Czytelnicy docenili lekkie pióro oraz trafne
spostrzeżenia młodego autora.

O książce:
W niedużym mieście żyje
zniewolony mężczyzna. Fizycznie jego kajdany nie istnieją, są
jedynie stanem umysłu, blokadą, która nie pozwala mu
dorosnąć. Dopiero utrata kogoś

bliskiego sprawi, że będzie musiał się zmienić.
Wanna to wzruszające wyznanie prawdy o nas samych,
szczerze przedstawione przez
młodego człowieka, który nagle
zaczął wszystko od początku.
W samym środku prawdziwego
koszmaru pokochał życie nową
miłością, nim ta miniona rozłożyła się na dobre.
Krzysztof Polaczenko w swoim debiucie bardzo precyzyjnie
uchwycił ludzkie emocje. Drobiazgowe rozważania, nierzadko gorzko traktują o współczesności, przeplatając się ze zdarzeniami rodem z thrillera czy horroru. Wanna zapada w pamięć
na długo niczym silny zapach,
a każde kolejne słowo nie
pozwala przestać zgłębiać tajemnic tej historii.

wickiej zwierzchności nad Polską o kilkanaście lat, a bohaterska obrona polskiej placówki
wojskowej na Westerplatte we
wrześniu 1939 roku, gdzie ok.
200 żołnierzy dawało przez siedem dni odpór przeważającej
sile wroga, wytrzymując również ostrzał z silnie uzbrojonego
pancernika Schleswig-Holstein,
stanowi do dziś przykład wierności żołnierskiej przysiędze.
Choć nie było to łatwe, o czym
między innymi opowiada film
Pawła Chochlewa.
Na kolejny film biblioteka
zaprasza 4 października 2018
roku, godz. 17.00.

Gwiazdy do nas wracają
16
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Konferencja prasowa poświęcona Festiwalowi Aktorstwa Filmowego w Świebodzicach

W środę, 26 września, program i atrakcje związane z FAF
przedstawili na konferencji prasowej: Stanisław Dzierniejko,
Zbigniew Waleryś, aktor który
wystawi w Świebodzicach swój
monodram oraz burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Ogromnie się cieszę, że druga edycja odbędzie się w Świebodzicach, to miasto mnie urzekło. Wspaniała, otwarta publiczność, zadająca pytania, sprag-

niona kontaktu z artystami. Do
tego ogromna życzliwość ze
stron pana burmistrza - nie mogło nas tu zabraknąć - mówił
Stanisław Dzierniejko.
- Dla nas to jest wydarzenie,
na które czekamy z niecierpliwością, bardzo dziękuję, że
ponownie będziemy mogli gościć wspaniałych artystów, których znamy z ekranów kin, których cenimy i podziwiamy
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Zbigniew Waleryś, jedna
z gwiazd tegorocznego FAF jest
świeżo upieczonym świdniczaninem i zadeklarowanym Dolnoślązakiem.
- To moje miejsce na ziemi,
cieszę się, że zostałem zaproszony do udziału w Festiwalu, cieszę się na ten żywy kontakt
z publicznością - mówił aktor,
którego znamy m. in. z filmu
„Papusza”, a ostatnio z cieszącego się ogromnym uznaniem
serialu „Rojst”.

Świebodzicka odsłona 7. FAF
potrwa od 20 do 22 października. W Świebodzicach publiczność spotka się z Anną Dereszowską, Sonią Bohosiewicz,
Anną Samusionek oraz Zbigniewem Walerysiem. Na zamknięciu festiwalu w naszym
mieście pojawi się jeszcze jeden
gość - ale to na razie niespodzianka. Spodziewamy się także
na podsumowaniu tych trzech
festiwalowych dni Bogusława
Lindy, dyrektora artystycznego
FAF.
Udział w spektaklach i spotkaniach z artystami będzie - wzorem ubiegłego roku - bezpłatny.
Mieszkańcy będą odbierać zaproszenia - dystrybucja zaplanowana jest na sobotę, 6 października, w godz. 15:00-18:00,
w ratuszu.
Serdecznie zapraszamy i polecamy spotkania z naprawdę
świetnymi artystami.

Uwaga, konkurs, wygraj bilet
na warsztaty aktorskie!

I

FOT. WYDZIAL PROMOCJI UM

W

racamy do Świebodzic, bo w tym mieście jest klimat, jest
wspaniała publiczność i otwartość ze strony władz
miasta - mówi Stanisław Dzierniejko, dyrektor naczelny Festiwalu Aktorstwa Filmowego. 7.
edycja wydarzenia startuje 20
października, a po raz drugi
gwiazdy polskiego kina spotkają
się także ze świebodzicką publicznością.

Dzięki uprzejmości dyrektorów FAF mamy
dla Was wspaniały prezent - cztery miejsca
na warsztaty aktorskie dla świebodzickiej
młodzieży, które odbędą się w dniach
22-25.10. we Wrocławiu.
Warsztaty poprowadzi aktorka filmowa
i teatralna, wykładowca w szkole teatralnej,
Małgorzata Lipman.
Aby wygrać wejściówkę, wystarczy zadzwonić
we wtorek, 2 października, na numer telefonu:
660 157 518
I odpowiedzieć na proste pytanie: jakich dwóch
sławnych aktorów gościliśmy w ubiegłym roku
na FAF w Świebodzicach.

Dzwońcie, wejściówki czekają!
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Klub Abstynenta działa już 10 lat
18

W
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sobotę 22 września
br. na klubowym
stole
ponownie
„wylądował” tort.
W tym roku z cyferką 10.
Uczestników tej uroczystości
ogarnęło wzruszenie. To dziesiąty rok, w którym osoby ściśle
związane z tym miejscem mają
powody do wspomnień i przemyśleń. Nie piją kolejny rok.
Cieszą się życiem, są bezpieczni i dowartościowani. Chcą
i pomagają podobnym sobie.
Czym jest Klub Abstynenta?
Nie jest to klasyczny punkt
informacyjny ale spełnia tę rolę.
Klub abstynenta, to miejsce
w którym spotykają się osoby
niepijące (uzależnione, współuzależnione i zadeklarowani
abstynenci) w celu popularyzowania idei życia wolnego od
wszelkich używek. Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości
w rodzinie, Klub Abstynenta
„Odnowa” od 10 lat zarządza tą
wyjątkową placówką.
- Zaczynaliśmy w małym pomieszczeniu przy Poradni Uza-
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społeczeństwo

leżnień na Osiedlu Sudeckim.
Ludzi przybywało. Powstała
grupa AA „Sudecka”. Było ciasno, ale mieliśmy swoje miejsce
spotkań. Wszystko to zawdzięczamy przychylności burmistrza
i dyrekcji OPS - wspomina
pierwszy gospodarz Klubu Bolesław Nowak. Względy zdrowotne spowodowały, że zastąpił
go mieszkający kilkaset metrów
od kolejnej (wyremontowanej
i dużo większej) siedziby Klubu
Roman Antonowicz. Ci dwaj
panowie oddani idei trzeźwego
życia przez cały czas wkładali
swoje serce i rzadko spotykane
umiejętności w organizację klubowego życia.
- Klub jest idealnym miejscem do rozpoczęcia zdrowienia.
W działaniach motywacyjnych
ważne jest to, że dysponujemy
potencjałem
niedostępnym
w innym miejscu. Są to osoby
o dłuższej abstynencji. Odzyskują szacunek swoich rodzin,
mają pracę i hobby, uprawiają
sporty. Trzeźwiejący alkoholicy
to ludzie, którzy mimo ciężkich

przejść kompletnie zmienili
swoje życie. Są oni idealnym
towarzystwem dla tych, którzy
chcą uwolnić się od obsesji picia
i trzeźwo żyć. Nie byłoby to
możliwe bez pomocy władz
miasta Świebodzice - podkreślał
prezes stowarzyszenia „Odnowa” Jarosław Molnar.
- Widzę, jaki ogrom dobrej
pracy Państwo wykonują, to

tylko utwierdza nas w przekonaniu, że decyzja o utworzeniu
takiego miejsca była niezbędna
i dobra. Wyrażam ogromną
wdzięczność za to, co tutaj robicie, Państwa praca jest po prostu
nie do przeceniania. Zawsze
możecie liczyć na nasze wsparcie - deklarował w imieniu samorządu Bogdan Kożuchowicz.

Prezes stowarzyszenia pan
Jarosław Molnar, pierwszy gospodarz Klubu Bolesław Nowak
i licznie zgromadzeni „klubowicze” dziękują obecnym na rocznicy: burmistrzowi panu Bogdanowi Kożuchowiczowi, wiceburmistrzowi Krystianowi Wołoszynowi, przewodniczącemu
Rady Miasta Łukaszowi Kwadransowi, dyrekcji i pracowni-

kom OPS w osobach pani Izabeli Siekierzyńskiej, Aldony
Górskiej i Anety Todorowskiej za wspieranie naszych
działań.
Klub Abstynenta „ODNOWA” w społeczności lokalnej
Gminy Świebodzice od 10 lat
wypełnia swoją rolę z powodzeniem.
I

Klub jest czynny
od poniedziałku do piątku od godz. 16 do 18.
Nasza siedziba znajduje się przy ulicy Parkowej 4
w Świebodzicach.
W pomieszczeniach Klubu we wtorki i czwartki o godz. 17
odbywają się mitingi anonimowych alkoholików AA.
Swoimi działaniami obejmujemy wszystkie osoby
potrzebujące pomocy.
Klub należy do tych miejsc, gdzie mogą spędzić czas
i znaleźć nieodpłatną pomoc.
Potrzebujesz pomocy, chcesz pomóc bliskim
lub znajomym odwiedź nas lub dzwoń: tel. 793 384 285.

Działkowcy to siła

Ryszard Stochła

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
składa serdeczne podziękowania
firmie supermarket Intermarche KOMBO sp. z.o.o.
za okazaną pomoc w formie żywności.
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie,
dzięki któremu mogliśmy zrealizować projekt „Babie lato”
skierowany do osób bezrobotnych, w wieku powyżej 40 lat.

M

iła uroczystość odbyła
się w Rodzinnych
Ogrodach Działkowych „Lilia” w Świebodzicach
19 września. Działkowcy obchodzili swoje święto, a do
wspólnego, miłego spędzenia
czasu zaprosili Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza. Kazimierz Buszyk, prezes „Lilii” podkreślał bardzo
dobrą współpracę z władzami
samorządowymi.
- Możemy liczyć na pomoc
w każdej potrzebie, dziękujemy za parking, za szybkie reagowanie na wszystkie zgłoszenia - mówił Kazimierz Buszyk.
Bogdan Kożuchowicz zapewnił, że działkowcy są dla
miasta niezwykle ważnym środowiskiem.
- Podkreślam to na każdym
spotkaniu z działkowcami,
dzięki waszej pracy, uprawianym działkom, Świebodzice
mają te dodatkowe „zielone
płuca” - mówił burmistrz.
- Z prawdziwą przyjemnością
goszczę na spotkaniach w ogrodach działkowych, mam ogromny szacunek i podziw dla Państwa pracy i pasji.
ROD „Lilia” to jedne z największych ogrodów w Świebodzicach. Życzymy z okazji
święta dużo zdrowia, pasji
i energii.
W ROD „Lilia”
jak zawsze było miło
i rodzinnie

Niech nam żyje trud robotniczy
GAZETA ŚWIEBODZICKA
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historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

N

ajwięcej doniesień, artykułów, zdjęć
z prasy XXI-wiecznej lat 70-tych to zdecydowanie wieści z zakładów pracy.
Tym żyła ówczesna prasa, bo przecież
nie bardzo można było pisać o problemach czy
niedostatkach. Pisano więc, że tu właśnie zwiększono eksport, a tam budują własną odlewnię, żeby
nie czekać na części od kooperantów. Bo zamówienie goni zamówienie.
Znowu czytamy też o sukcesie świebodzickich
mebli - kolejna meblościanka spodobała się na tragach. Kiedyś meblościanka albo tzw. segment był
obowiązkowy w każdym polskim domu, pamiętacie to Państwo? A może macie jeszcze u siebie
takie meble? Podeślijcie fotkę.

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
Dro-gich Czytelników i zapraszamy do
lektury.

piątek, 28 IX 2018

19

20

piątek, 28 IX 2018

historia Świebodzic w wycinkach

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

zaproszenie

piątek, 28 IX 2018

21

Już 25 lat uczymy
Wasze Dzieci...
22

K
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cję przejmuje Rajmund Felusiak, który posiada już stopień
mistrzowski I dan i kieruje klubem do dziś. Od tego momentu
wydarzenia biegną już szybko.
Następuje zmiana miejsca treningów na dzielnicę Biały Kamień. W roku 2013 roku powstaje i bardzo dynamicznie rozwija się sekcja KT „Taipan”
w Świebodzicach w Szkole
Podstawowej nr 4, oraz od 2015
roku sekcja w Szkole Podstawowej nr 3 gdzie obecnie trenuje
w czterech grupach wiekowych
prawie 130 zawodników z pośród których wyrastają wkrótce
mistrzowie i wice mistrzowie
Świata z Julią Furtyk na czele.
Świebodzicka sekcja prowadzona przez Jarosława Włochala
III dan może pochwalić się także
wieloma Mistrzami Polski oraz

Dolnego Śląska, a także aktualnymi członkami Kadry Narodowej Julią Furtyk, Zuzanna
Malesą, Hubertem Cytarzyńskim, Mikołajem Matuszakiem. „Klub Taekwon-do Taipan” jest obecny w wielu miastach m.in w: Wałbrzychu, Boguszowie-Gorcach, Strzegomiu,
Głuszycy, Jedlinie-Zdrój, Świebodzicach, Bolkowie, Kamiennej Górze, Żarowie, Jeleniej Górze, Starych Bogaczowicach,
Nowej Rudzie, Mieroszowie
i innych.

- Jako instruktorzy wpajamy
naszym młodym Adeptom zasady Taekwondo: uczciwość, rzetelność, odwagę, grzeczność
i niezłomnego ducha - wylicza
Jarosław Włochal. - Zaplanowana jest dalsza ekspansja na
FOT. UŻYCZONE

lub teakwon-do Taipan świętuje właśnie
okrągły
jubileusz.
W Świebodzicach bardzo mocno rozwijają się kolejne
sekcje w szkołach, a chętnych
do uprawiania tego wspaniałego
sportu nie brakuje.
Pierwsza sekcja Taekwon-do
w Wałbrzychu powstała w 1993
roku z inicjatywy trenera Piotra
Gąsiora. Z biegiem czasu powstaje Wałbrzyski Klub Taekwon-do „Taipan” z czynnym
udziałem trenera Rafała Janiaka. W 1994 roku do klubu zaczyna uczęszczać obecny główny trener - Rajmund Felusiak,
który posiada obecnie stopień
mistrzowski V dan. Pierwsze zajęcia były prowadzone w dzielnicy Podgórze w Szkole Podstawowej nr 5. Od 2000 roku sek-
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kilkanaście nowych miejscowości. Przez te 25 lat działalności spotykaliśmy na swojej
drodze wielu ludzi, którzy mniej
lub bardziej przychylnie spoglądali na naszą działalność
skierowana do dzieci i dorosłych. Dlatego pragniemy podziękować za to, że miasto
Świebodzice okazało się bardzo
przychylnym miejscem, gdzie

Patryk Lelek

Kolejny świebodziczanin pozytywnie „zakręcony” na punkcie sportu

FOT. ARCHIWUM P[RYWATNE

P

atryk Lelek od kilku lat
amatorsko uprawia kolarstwo szosowe.
- Przygodę z kolarstwie
zaczynałem w wieku 15 lat
w klubie Merkury Świebodzice
pod okiem trenera Zygfryda
Kowalika - wspomina Patryk.
- Ścigałem się 3 lata w kategoriach juniorskich po czym ze
względów głównie zdrowotnych odstawiłem rower na około
6 lat. Ale wróciłem do ścigania
w tym roku, po ciężko przepracowanej zimie i zanotowałem
w tym sezonie kilka naprawdę
dobrych miejsc w ważnych
wyścigach na Dolnym Śląsku.
To m. in. wyścig Małe Grody
Piastowskie dla amatorów, który
świebodziczanin ukończył odpowiednio na 3 i 5 miejscu,
a 2 tygodnie temu Patryk zajął
bardzo dobre 3. miejsce w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski amatorów na 90-

kilometrowej trasie wokół Sosnówki. Było jeszcze 4. miejsce
w czasówce Kowary-Okraj
i kilka miejsc w pierwszej dziesiątce na innych wyścigach.
- Kolarstwo to świetny sport
wytrzymałościowy, to moja
wielka pasja i satysfakcja - mówi Patryk Lelek.
Brawo, panie Patryku, gratulujemy świetnych wyników i trzymamy kciuki za kolejne!

możemy nadal kultywować
piękną Sztukę Walki jaka jest
Taekwondo. Dziękuję Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 3 oraz nr 4 za
świetna współpracę i uśmiechamy się o kolejne wspólne lata.

Za wielkie wsparcie i życzliwość Klub obdarował burmistrza Bogdana Kożuchowicza pamiątkowym pucharem z okazji
25-lecia.
Gratulujmy i życzymy dalszych, wspaniałych sukcesów!
I samych mistrzów!

Brawo, świebodzickie
sreberka!
Pierwszy turniej Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej
nasze piłkarki ręczne zakończyły na drugim miejscu.
To świetny wynik, serdecznie gratulujemy zawodniczkom
i trenerce!
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wałbrzyska 10

l. niemieszkalny L-1

431/50

3

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

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.
OSIEDLE PIASTOWSKIE
1. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie
3-pokojowe na IV piętrze,67 m2 .
Cena 164 tys. do negocjacji

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Plac Jana Pawła II
3 Maja
Bolesława Prusa
Bpa Ignacego Krasickiego
Bpa Ignacego Krasickiego

l. mieszkalny 12 (1)
l. mieszkalny 1 (3)
l. mieszkalny 5(16)
l. mieszkalny 2 (14)
l. mieszkalny 3 (14)

432
356
364/1
20/13
20/13

3
1
3
3
3

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

OSIEDLE SUDECKIE
2. Osiedle Sudeckie. Kawalerka na II piętrze.
Jasna kuchnia. Okna nowe PCV.
28 m2 cena 79 tys.
3. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie 2-pokojowe
na II piętrze. 38 m2, cena 126 tys.
do negocjacji.
MIESZKANIA W KAMIENICACH
4. 3-pokojowe mieszkanie na I piętrze
wyremontowanej kamienicy z dala
od głównej ulicy. Ogrzewanie co węglowe.
Duża łazienka z oknem.72,8 m2.
Pod domem dzierżawiony ogródek
rekreacyjny. Cena 151 tys. Do negocjacji.
5. Okolice Parku Miejskiego. 4-pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys
6. Kawalerka na pograniczu Świebodzic
i Cierni do całkowitego remontu położona
na I piętrze. 37 m2 cena 39,9 tys
7. Centrum. 3-pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV.
68 m2 cena 105 tys.
8. Okolice Rynku, 3-pokojowe mieszkanie
na 2 piętrze. Ogrzewanie co gazowe
i piecowe. Okna nowe PCV. Łazienka
po remoncie. 61,5 m2 cena 145 tys.
9. 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.
10. Pełcznica, 2-pokoje,2 piętro,
60 m2,ogrzewanie CO gazowe.
Cena 84,5 tys.
11. Nowa cena! Centrum, 4-pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu,
105 m2, cena 89 tys. + strych 9 tys.
do negocjacji

DOMY
12. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej
działalności gospodarczej. Bez działki.
Okolice Warszawianki. 131 m2
cena 244 tys.do negocjacji.
13. Dom wolnostojący w willowej części
Świebodzic, 5 pokoi, 173 m2,
działka 510 m2. Cena 648 tys.
do negocjacji.
14. Dom wolnostojący z 2009 r. 5 pokoi,
zagospodarowany ogród 370 m2, garaż.
Po kapitalnym remoncie. Cena 694,900
15. Dom wolnostojący z pomieszczeniami
gospodarczymi w centrum Świebodzic.
Garaż. Działka zagospodarowana 2600 m2.
Posesja ogrodzona. 6 pokoi. Powierzchnia
230 m2. Cena 599 tys.
LOKALE UŻYTKOWE
16. Lokal użytkowy w Centrum Świebodzic
(okolice Warszawianki). 28 m2 cena 65 tys.
do negocjacji.
17. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona
na działce 1500 m2. Cena 250 tys.
18. Sklep spożywczy na Osiedlu
Piastowskim. Sklep funkcjonuje od 1994
roku i posiada bardzo duże grono stałych
klientów. Możliwość przerobienia
na mieszkanie. 47 m2 cena 120 tys.

DZIAŁKI
Działki budowlane:
Cieszów
G 1350 m2 cena 70 tys
G 1000 m2 cena 70 tys
G 1350 m2 cena 90 tys
Ciernie

G 2000 m2 cena 89 tys

Chwaliszów

G 1100 m2 cena 71500
G 690 m2 cena 44850

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

KUPON
OGŁOSZENIOWY
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,

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
do negocjacji,
Tel. 739 495 688
G Samotny, starszy emeryt,
niezależny ekonomicznie,
tolerancyjny, pozna samotną
panią ze Świebodzic
lub okolicy.
Tel. 727 644 081
G Sprzedam mieszkanie
52 m2, II piętro,
ul. Zwycięstwa, niski czynsz,
cena 139.000 zł,
Tel. 665 873 977

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Wybory Samorządowe 2018

Idziemy na wybory samorządowe, 21 października

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

