Krasickiego i Słowackiego
będą nie do poznania
- zobacz wizualizacje ulic,
które niebawem będą
poddane rewitalizacji.
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Ratownicy z całej
6poszukiwania
Europy ćwiczyli
ludzi
pod gruzami
- w ruinach naszej
Sileny.

T

Więcej- str. 6

65 lat
7
młodzieżowego
ruchu
filatelistycznego
- ciekawa wystawa
na dworcu PKP.

FOT. MONITORING MIEJSKI

rzech nastolatków zdemolowało szalet miejski. Straty
wyniosły ponad 1500 zł, ale
młodociani wandale nie
pozostaną bezkarni. Zamontowana
wewnątrz kamera wszystko nagrała.
Twarze sprawców są doskonale widoczne, a ustalenie ich tożsamości
nie sprawiło żadnego kłopotu.
Cała trójka została kilka dni po
zdarzeniu zatrzymana. Dwóch chłopców ma 15 lat, jeden 17.
Jak się okazało w toku przesłuchania, nastolatkowie pili w toalecie
alkohol, a potem postanowili wyładować swoją agresję na umywalkach i innych sprzętach.
Zobaczymy czy sąd rodzinny
nakaże rodzicom pokrycie kosztów
zniszczeń. To kolejny incydent,
związany ze zniszczeniem publicznej toalety. Ale dzięki zamontowanej niedawno w przedsionku kamerze wandale wreszcie przestaną być
bezkarni.

Będzie nowy cmentarz

Przy parafii pw. Św. Franciszka
powstaje nowy cmentarz. Stare
miejsce do pochówku jest już
całkowicie zapełnione.
Nowa inwestycja bardzo cieszy
mieszkańców Świebodzic, bo choć
z zasady na parafialnych cmentarzach
spoczywają parafianie - to jednak
proboszcz parafii pw. Św. Franciszka
mówi: - Jeśli ktoś poprosi
- nie odmówię.
Str. 4

Dzień
11
Nauczyciela
- nagrody
i wyróżnienia
dla świebodzickich
pedagogów.

Świętowaliśmy
jubileusz partnerstwa

Gdyby nie Dawid,

Świebodzice w dniach 15-16 października obchodziły
rocznicę 20 lat współpracy z niemieckim miastem
Waldbröl. Nasza gmina podpisała także umowę
z nowym partnerem - słowacką gminą Hrušov.
Str. 8-9-10

Jest anonimowym bohaterem tego
smutnego wydarzenia. To właśnie dzięki
przytomnej reakcji Dawida, młodego
człowieka, nie doszło do większej tragedii.
Chodzi o pożar kamienicy
przy ul. Strzegomskiej 32.
Buchający z okien dym zauważył właśnie
młody człowiek, przechodzący ulicą.
Wbiegł do budynku i waleniem w drzwi
obudził innych
lokatorów, wezwał też
wszystkie służby.
Gdyby nie jego
postawa i szybka
reakcja, inni
mieszkający
w budynku ludzie
mogliby poważnie
ucierpieć.
Brawo, Dawidzie,
dziękujemy.

1 listopada
BEZPŁATNA

KOMUNIKACJA MIEJSKA BĘDZIE

spłonęłaby cała kamienica!

Więcej
o tragicznym pożarze na str. 3.

Biliśmy rekord
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lisko 50 uczniów niemal ze wszystkich
szkół podstawowych
i gimnazjalnych w mieście przyłączyło się do kolejnej
edycji akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji oddechowo-krążeniowej przez jak największą liczbę
osób. Organizatorem wydarzenia była Fundacja WOŚP.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

Koordynatorem świebodzickiego bicia rekordu była jak
zawsze nieoceniona szefowa
tutejszego Sztabu WOŚP, Zofia
Marek. Drużyny spotkały się
w hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
i punktualnie o 12:00 ruszyły do
akcji.
Dzięki uprzejmości Straży
Pożarnej z Ujazdu Górnego pro-

Kto chętny na jarmark?
hoć do świąt pozostały jeszcze dwa miesiące, magistrat zaprasza
już wystawców do zgłaszania swojego udziału w tegorocznej
C
edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Świebodzicach.

Świąteczny kiermasz odbędzie się w dniach 11-18 grudnia, w godzinach 11:00-18:00. Wzorem poprzednich edycji, na Rynku zostanie ustawionych 12 stylowych, drewnianych domków, w których
odwiedzający będą mogli kupić ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne przysmaki, słodycze, ceramikę, rękodzieło i wiele innych
przedmiotów, które mogą np. okazać się doskonałym prezentem pod
choinkę.
Wydarzeniu będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje, m. in. spotkanie ze Św. Mikołajem.
Producentów, zainteresowanych wystawieniem do sprzedaży swoich wyrobów, zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, ul. Świdnicka 7, pokój
nr 3, tel. 74 666 95 71, e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl

jekt poprzedzony był krótkim
przypomnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy - choć naszym uczniom są one doskonale
znane. Od wielu lat uczniowie
świebodzickich szkół uczą się
technik udzielania pierwszej
pomocy, a dzięki Fundacji do
każdej placówki został zakupiony nowoczesny fantom. Nasi
młodzi ratownicy, jak się okaza-

Akcja zbierania
kasztanów
zakończona

N

a apel zarządu Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach
niżej wymienione osoby zebrały
350 kg kasztanów:
1. Rozalia Szplit
2. Eugenia Kościelska
3. Tadeusz Frączek
4. Stanisława Filarska
5. Ignacy Łątkowski.
I inne osoby dobrego serca.
Wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy.
Zarząd PZERiI

ło, w zupełności stanęli na wysokości zadania i z wielkim profesjonalizmem udzielali pomocy
przez wymagane, zwłaszcza najmłodsze, 7-latki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom akcji,
a także gratulujemy umiejętności.
Jak podała na swojej stronie
WOŚP, rekord został najprawdopodobniej pobity. W akcji wzięło
udział ponad 85 000 osób.
Brawo!

Zapraszamy do odwiedzania Miejskiego Domu Kultury
w listopadzie
I 17 listopada, godz. 18.00
- 20-lecie miast partnerskich
- spotkanie z autorkami wystawy:
Małgorzatą Grudzińską
oraz Renatą Kaczmarek

I 24 listopada godz. 18.00
- Teatr na Lewą - Spektakl
„GAŁĄZKA JAŚMINU ALBO ILION”
I 25 listopada, godz. 14.00
- Czarnobyl - 30 lat po katastrofie.
Spotkanie autorskie z Jerzym
Wierzbickim

Kino było super, będzie powtórka
onad 400 osób obejrzało
„Bociany” i Wołyń”,
P
wyświetlone w naszym

Miejskim Domu Kultury
21 października. Objazdowe
kino bardzo się podobało,
więc będzie w Świebodzicach
częstszym gościem. Kolejne
seanse planowane są
na 9 grudnia.
- Postaramy się ściągnąć
najnowszego Harry Pottera
i jakąś kolejną animację dla najmłodszych - mówi Agnieszka
Gielata, dyrektor MDK.
- Będą to na pewno nowości
i mam nadzieję, że po raz
kolejny frekwencja dopisze.
Kino na miejscu jest doskonałą alternatywą dla osób, które
nie chcą albo nie mają możliwości wybrać się do multipleksów
w Wałbrzychu czy Świdnicy.
W dodatku jakość obrazu
jest bardzo dobra, a do tego
wszystkiego można sobie nabyć
popcorn i colę - czyli jak
w prawdziwym kinie!

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
Małgorzata Grudzińska

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

Gdyby nie Dawid, mogłaby
spłonąć cała kamienica!
ważny temat
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W

tragicznym pożarze,
który wybuchł z 14 na
15 października w budynku przy ul. Strzegomskiej 32, zginęły dwie osoby.
Ale ofiar mogłoby być więcej,
gdyby nie przechodzący ulicą
młody człowiek, który zaalarmował sąsiadów i powiadomił służby.
Drewniano-słomiane stropy zajęły
się błyskawicznie, ale spłonęło
tylko mieszkanie na strychu. To
właśnie tam, w swoim łóżku, zginął
Mirosław B., prawdopodobny
sprawca tragedii. Wstępne ustalenia wskazują na zaprószenie ognia
w pościeli. Kobieta, która spała
w drugim pomieszczeniu, zaczadziła się.
Pożar strawił mieszkanie, zlokalizowane na strychu. Od prawie 20
lat mieszkał w nim Mirosław B.
Sąsiedzi mówią, że był spokojny
i nie wszczynał awantur. Ale nadużywał alkoholu i do jego mieszkania przychodzili różni ludzie.
- Szkoda człowieka, kiedyś był
dobrze zapowiadającym się piłkarzem Victorii, ale stoczył się przez
alkohol - mówią dawni koledzy.

Zasnęli w ogniu
Feralnego wieczoru Mirosław B.
też najprawdopodobniej spożywał
alkohol. W mieszkaniu przebywała
znajoma, Janina S. Najprawdopodobniej zmorzeni alkoholem
zasnęli.
Badania biegłych wskazują, że
źródło ognia znajdowało się na
wersalce, na której znaleziono
zwęglone zwłoki Mirosława B.
Najpewniej mężczyzna zasnął
z papierosem, a od niego zajęła się
pościel a potem reszta sprzętów.
Ponieważ mieszkanie znajdowało się na poddaszu, nikt z mieszka-

jących niżej sąsiadów nie czuł
dymu. Było przed godz. 1:00
w nocy, większość ludzi już spała.

Młody człowiek
ostrzegł lokatorów
Ulicą Strzegomską wracał o tej
właśnie porze młody chłopak.
Zobaczył kłęby dymu, wydobywające się z poddasza. Wydało mu się
to podejrzane, więc podszedł bliżej
budynku i wtedy zorientował się, że
to jest pożar!
- Rzeczywiście, przechodziłem
z moją dziewczyną Weroniką obok
tej kamienicy, odprowadzałem
dziewczynę do domu, i zobaczyłem
dość dużo dymu unoszącego się
nad dachem. Myślałem, że to może
z komina, ale jednak było tego
dużo, więc wszedłem na podwórze
i wtedy zobaczyłem, że dym bucha
z okna - mówi Dawid. - Wbiegłem
do kamienicy i waleniem w drzwi
starałem się obudzić lokatorów,
ostrzec ich. To była noc, ludzie
przecież spali.
Pan Dawid zachował się bardzo
przytomnie, bo nie tylko zaalarmował mieszkańców budynku, ale
powiadomił też policję, straż pożarną i pogotowie.
- Gdyby nie jego przytomna
i szybka reakcja, mogłoby dojść do
większej tragedii - przyznaje Robert Brożyna, Zastępca Komendanta Policji w Świebodzicach.
Na miejsce szybko przyjechały
jednostki straży pożarnej. Ogień
szybko ugaszono, jednak osób
przebywających w mieszkaniu nie
udało się uratować.

Nikt z kamienicy na szczęście nie
ucierpiał, nie licząc zniszczonego
przez wodę mieszkania znajdującego się tuż pod zajętym ogniem
lokalem. Na szczęście mieszkanie
było ubezpieczone, więc uda się
odzyskać pieniądze. Ale remont
trzeba będzie powtórzyć.
- Mieszkamy tu
dopiero siedem miesięcy, właśnie skończyliśmy gruntowny remont - wzdycha właściciel mieszkania, którego
spotkaliśmy pod budynkiem. - Ale dzięki Bogu że
tylko tak się to skończyło.
Lokatorzy są wdzięczni
młodemu człowiekowi,
który wszystko zauważył
i ostrzegł przed niebezpieczeństwem
- Nie czuję się bohaterem,
chyba każdy by się tak zachował - mówi skromnie
młody świebodziczanin.
Panie Dawidzie, w imieniu
mieszkańców pechowej kamienicy
i naszym, redakcyjnym - dziękujemy za wspaniałą postawę.
To pierwszy tak tragiczny
pożar w Świebodzicach
w ostatnich latach. Na początku roku doszło do dużego zadymienia w budynku
przy ul. Kopernika - tam
niefrasobliwy lokator pozostawił garnek na gazie
i wyszedł z mieszkania. Kilka osób, w tym dzieci, zostało odwiezionych do szpitala
na badania - mieli objawy
lekkiego podtrucia.

Wpadł w szał i niszczył co popadnie
niu zakładu karnego zdemolował wyposażenie stacji benzynowej w Świebodzicach. Został
natychmiast zatrzymany na miejscu zdarzenia przez policjantów
Zespołu Prewencji tamtejszego
komisariatu. Po przedstawieniu
zarzutów czeka go kolejna sprawa w sądzie.
Jak informuje Grzegorz Oleśkiewicz, rzecznik prasowy świdnickiej policji, w nocy z 19 na 20
października br., oficer dyżurny
Komisariatu Policji w Świebodzicach został telefonicznie zawiadomiony o mężczyźnie demolującym wnętrze jednej ze
stacji benzynowych. Napastnik
pokłócił się z obsługą sklepu
i wpadł w szał. Biegał po wnętrzu, przewracał reklamy, zniszczył ladę sklepową i próbował
wyrwać kasę fiskalną.
Wysłani na miejsce funkcjonariusze Zespołu Prewencji świe-

bodzickiego komisariatu natychmiast zatrzymali agresywnego
podejrzewanego. Okazał się nim
40-letni mężczyzna. Był kompletnie pijany.
- Po sprawdzeniu jego danych
policjanci ustalili, iż kilka godzin
wcześniej opuścił zakład karny,
w którym odbywał kilkuletnią
karę pozbawienia wolności - mówi asp. Oleśkiewicz.
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Zalane mieszkanie, ale...

Ledwo wyszedł z więzienia, już wrócił za kratki

iezbyt długo cieszył się wolnością 40-letni mężczyzna,
N
który kilka godzin po opuszcze-
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Mężczyzna długo natychmiast trafił do policyjnego aresztu. Po przedstawieniu zarzutów
czeka go kolejna sprawa sądowa. Przypomnijmy, iż zniszczenie mienia zagrożone jest karą
pozbawienia wolności do 5 lat.
Sprawca musi się także liczyć
z obowiązkiem naprawienia
szkody.
I

Okradał własną matkę
akim trzeba być człowiekiem, by tak postąpić, i to
Jwobec
własnej matki?

Policjanci ze Świebodzic
zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który z mieszkania
oraz piwnicy należących do
swojej matki wyniósł rzeczy
o wartości ponad 3 tys. złotych. Część skradzionego
mienia została przez funkcjonariuszy odzyskana. Podejrzany usłyszał już zarzuty.
Teraz czeka go sprawa sądowa.
W ostatnich dniach mieszkanka Świebodzic złożyła
za-wiadomienie o dokonanej
na jej szkodę kradzieży
z mieszkania oraz kradzieży
z włamaniem do piwnicy.
Według relacji kobiety, utraciła ona w ten sposób przedmioty o wartości przekraczającej 3 tys. złotych. Były
wśród nich między innymi
laptop oraz telewizor.
Pracujący nad tą sprawą
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Świebodzi-

cach wytypowali i zatrzymali
podejrzewanego, który przyznał się do popełnienia powyższych czynów. Okazał
się nim 30-letni świebodziczanin - syn pokrzywdzonej.
Do mieszkania matki wszedł
wykorzystując posiadane
klucze, a że nie miał takowych do piwnicy, więc się do
niej włamał.
Policjanci ustalili ponadto,
iż mężczyzna ma na koncie
także kradzież parasola ogrodowego na szkodę jednego
z miejscowych lokali.
Część skradzionego mienia została już przez policjantów odzyskana i powróciła
do prawowitych właścicieli.
Jak się okazało, swój „łup”
podejrzany spieniężał między innymi w lombardach.
30-latek usłyszał już zarzuty, teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Przypomnijmy, iż kradzież zagrożona jest karą do 5 lat, a kradzież z włamaniem do 10 lat
pozbawienia wolności.

Z PRAC
KOMISJI
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Świebodzicach
przyjrzała się sprawozdaniom
organizacji pozarządowych,
które otrzymały dotacje
z budżetu miasta na realizację
zadań, związanych m. in.
z upowszechnianiem kultury,
sportu. Posiedzenie odbyło
się w czwartek,
20 października.
- Z dokumentów,
przedstawionych komisji
wynika, że organizacje
w sposób
właściwy
wydatkowały
otrzymane
pieniądze
- mówi
Zbigniew
Opaliński, Przewodniczący
Komisji.
Przypomnijmy,
że w mijającym roku
organizacje i kluby sportowe
otrzymały z budżetu miasta
ponad 700 tys. zł.
I

Nowa nekropolia się buduje
4

wydarzenia
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P

rzy parafii pw. Św. Franciszka powstaje nowy
cmentarz. Stare miejsce
do pochówku jest już
całkowicie zapełnione - to zresztą bolączka wszystkich parafialnych cmentarzy w centrum miasta. Nowa inwestycja bardzo cieszy mieszkańców całego miasta,
bo choć z zasady na parafialnych
cmentarzach spoczywają parafianie - to jednak proboszcz parafii pw. Św. Franciszka mówi:
- Jeśli ktoś poprosi - nie odmówię.

Wyznaczony teren nowego
cmentarza jest już ogrodzony,
trwa także budowa alejek.
Wszystko finansowane jest ze
środków parafii.

- Prace powolutku, ale posuwają się, jeśli uda się otrzymać
wszystkie wymagane pozwolenia, pierwsze pochówki będą się
mogły odbyć jeszcze w tym roku
- mówi ksiądz Andrzej Białek.
- Mamy duży teren, to 32 ary,
więc myślę, że miejsca wystarczy na długi czas.
Cmentarz położony będzie za
dotychczasowym, kamiennym
ogrodzeniem starej nekropolii.
Będzie do niej wytyczone przejście tak, by oba miejsca pochówku były ze sobą połączone.
Starania o pozyskanie terenu
trwały kilka lat, rozpoczęli je jeszcze poprzednicy księdza Białka.
Gdy miastu udało się pozyskać
teren od działkowców, później
mogło odsprzedać działkę parafii.

Cała inwestycja realizowana
jest ze środków własnych parafii, także z datków parafian.
Dzięki temu prowadzony jest
także remont muru przy kościele, a także budowa chodnika.
Parafialne cmentarze kurczą
się, nie mają możliwości rozbudowy, a w większości bliscy
pochowanych osób chcieliby leżeć razem z krewnymi. Jedynym
cmentarzem komunalnym, który
może się powiększać, jest nekropolia przy ul. Kamiennogórskiej.
Ale to miejsce położone jest
w sporej odległości do centrum,
znajduje się w zasadzie na rogatkach miasta i to dla wielu świebodziczan jest sporą niedogodnością.
I
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Nowy cmentarz będzie miał 32 ary

Darmowe autobusy miejskie na 1 listopada, bezpłatne parkingi
przy Tesco, PSB i Biedronce
rzed nami 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych.
P
Służby przygotowują się do wzmo-

żonej pracy i już dziś apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. Dla
wszystkich osób chcących dotrzeć na

groby bliskich komunikacją publiczną mamy dobrą informację - 1 listopada miejskimi autobusach jeździmy
bezpłatnie.
1 i 2 listopada będziemy masowo
odwiedzać groby naszych bliskich.

To oznacza wzmożony ruch w obrębie nekropolii. W Świebodzicach jak
zwykle będą obowiązywać drobne
zmiany w organizacji ruchu.
Warto pamiętać, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu pojazdów na
ul. Browarowej. W dniu 1 listopada
ulica Browarowa będzie ulicą jednokierunkową, od strony ul. Skłodowskiej. Parkowanie będzie dopuszczone tylko po jednej stronie (prawej)
jezdni. Miejsc parkingowych w pobliżu tej nekropolii z pewnością nie
zabraknie - bezpłatne parkingi dla
kierujących pojazdami będą zorganizowane na terenie marketów: Biedronka, Tesco oraz PSB Mrówka.
Straż Miejska i Policja apelują do
pieszych i zmotoryzowanych o zachowanie ostrożność i zmniejszenie
prędkości w obrębie cmentarzy.
- Proszę kierowców o stosowanie
się do wskazówek kierujących
ruchem drogowym strażników miej-

Śnieżka znów w gronie
najlepszych
o raz trzynasty wręczono
dolnośląskie Gryfy - nagroP
dy gospodarcze dla najlep-

FOT. ORGANIZATOR

szych, dolnośląskich przedsiębiorstw.
Wśród laureatów znalazła się
świebodzicka Śnieżka-Invest.
Jesteśmy dumni i gratulujemy!

W gronioe laureatów znalazła się świebodzicka firma
„Śnieżka-Invest”, znany producent słodyczy. Nasz najsłynniejszy producent Michałków
i innych, pysznych słodkości,
otrzymał statuetkę w kategorii
„szczególne osiągnięcia na
rzecz rozwoju Dolnego Śląska”.

Tegoroczna Wielka Gala
Biznesu wieńczyła XIII edycję
Konkursu, który nieprzerwanie
od 2004 roku nagradza najlepsze przedsiębiorstwa i jednostki
samorządu terytorialnego na
Dolnym Śląsku.

Statuetkę Gryfa odebrała Urszula Drabik, Prezes Śnieżki

- Składam serdeczne gratulacje Zarządowi i Załodze zakładu, to wspaniałe wyróżnienie
nie tylko dla firmy, ale i całego
miasta - mówi Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Zawsze z dumą podkreślam,
jak ważny jest wkład „Śnieżki” nie tylko w rozwój gospodarczy Świebodzic, ale i wytworzenie lokalnej marki, która
z powodzeniem promuje zarówno cały region, jak i kraj.
Cieszę się, że ten aspekt doceniły także wysokie gremia.

skich, zwracamy się także z gorącym
apelem do osób, które przyjadą na
groby swoich bliskich samochodami,
o nie pozostawianie w nich cennych
przedmiotów: nawigacji, telefonów),
laptopów, toreb - mówi Łukasz Gil,
Komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach. - Podobnie, jeśli
chodzi o osoby, porządkujące groby
- nie pozostawiajmy bez opieki
torebki czy telefonu, niestety okazja
czyni złodzieja w tym czasie, gdy
jesteśmy zajęci sprzątaniem czy
modlitwą, ktoś może to wykorzystać
- podkreśla Gil.
Autobusy komunikacji miejskiej
będą w dniu 1 listopada kursować
tak, jak w dzień powszedni - od godz.
7:00 do 21:00, dodatkowo każdy
kurs będzie dojeżdżał na cmentarz
przy ul. Kamiennogórskiej.
Tego dnia nie płacimy za przejazd
- komunikacja jest bezpłatna.
I

Nagroda Gospodarcza - Dolnośląski Gryf promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia
gospodarcze regionu. Docenia
innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa
działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści
jakie naszemu regionowi przynosi 300 tysięcy dolnośląskich
podmiotów gospodarczych.
Dolnośląski Gryf to wyjątkowe
podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.
Wywiad z Prezes Śnieżki-Invest Urszulą Drabik i więcej
informacji na temat nagrody
znajdziecie Państwo
w następnym wydaniu Gazety
Świebodzickiej - 10 listopada.
Zapraszamy do lektury.

Msze i procesje
G na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej
msza św. o g.13:00,
po mszy procesja
G na cmentarzu
przy ul. Kamiennogórskiej msza
o 14:00, po mszy procesja
G Parafia pw. Św. Franciszka
- msza św. o godz. 12:00,
po niej procesja
G Parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Cierniach
- msza św. o godz. 10:30,
po niej procesja

Szykuje się
modernizacja Wodnego
Centrum Rekreacji
ryta pływalnia będzie grun- mian udałoby się ustawić drugą
townie
przebudowana. wannę jaccuzi - wymienia JaK
Obiekt funkcjonuje już 12 lat nusz Zieliński.

i przyszedł czas, by go odświeżyć i unowocześnić. Będzie to
jedna z priorytetowych inwestycji miasta na 2017 rok.
- Wiele sprzętów i urządzeń
jest już wyeksploatowanych,
wymagają wymiany, także i ze
względów technologicznych, bo
takie urządzenia szybko się starzeją - mówi Janusz Zieliński,
prezes OSiR Świebodzice sp.
z oo. - Musimy wymienić na bardziej wydajne i energooszczędne
instalacje: głównie wentylacyjno-klimatyzacyjną. System kasowy także będzie unowocześniony.
W planach jest także urządzenie saunarium z prawdziwego
zdarzenia - z osobnym wejściem, w osobnej strefie. Do dyspozycji korzystających mają być
4 rodzaje saun i tężnia solankowa - jako nowość.
- To pozwoli wyprowadzić
sauny z sali basenowej, a w za-

Wymiany wymaga też zjeżdżalnia - aby zwiększyć komfort
i bezpieczeństwo. Podobnie oświetlenie.
Te prace oznaczają zamknięcie obiektu na kilka miesięcy.
Koszt modernizacji szacowany jest na ok. 2 mln zł.

Krasickiego i Słowackiego
doczekają się
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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porządkowane podwórka, dużo zieleni,
ławeczki, oświetlenie,
plac zabaw - tak po rewitalizacji będą wyglądać ulice
Słowackiego i Krasickiego. Dokumentacja projektowa na oba
zadania jest już gotowa. Wnioski
o dofinansowanie miasto będzie
składać w lutym 2017 roku,
a prace mają szansę się rozpocząć już wiosną.
Ulice, które dziesiątki lat czekały na uporządkowanie - staną
się ozdobą naszego Miasta.
Największe zniecierpliwienie
wykazują już mieszkańcy ulicy
Krasickiego - co widać chociażby w pojawiających się regularnie pytaniach do burmistrza
Bogdana Kożuchowicza za pośrednictwem internetowej platformy „Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada”. Zaintere-

Od podwórek po jezdnię
Oba zadania będą realizowane
w ramach jednego wniosku, złożonego przez Gminę Świebodzice o dofinansowanie z funduszy
europejskich w ramach ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Obie
ulice znajdują się zresztą w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy
Świebodzice na lata 2015-2025.
Rewitalizacja obejmie niemal
całą infrastrukturę, znajdującą
się w obrębie ulic.
W przypadku Słowackiego
dotyczyć to będzie m. in. wymiany kanalizacji, jak i nawierzchni dużego podwórka,

znajdującego się pomiędzy ul.
Marszałka Piłsudskiego, a Mikołaja Kopernika. Podwórko zostanie także utwardzone.
Wymienione zostanie oświetlenie na ulicy, powstaną nowe
schody prowadzące w kierunku
ul. Piłsudskiego. Będzie też dodatkowa zieleń - na pierwszym
od strony ulicy Kopernika, niewielkim podwórku, stanie skwerek z ławeczkami i ozdobnymi
krzewami.

Krasickiego
- to będzie bomba!
Dokumentacja projektowa leży już na biurku konserwatora
zabytków i lada moment urząd
spodziewa się opinii.
Największy zakres prac dotyczy jednak ulicy Biskupa Ignacego Krasickiego. To ciekawa
część Miasta, bo ulica przylega
do sporych fragmentów naszych
unikatowych murów obronnych,
pochodzących z okresu średniowiecza. Mury będą zresztą wykorzystane do poprawy estetyki
tejże ulicy.
Jak czytamy w dokumentacji
projektowej, rewitalizacja ma na
celu poprawę użytkową oraz
estetyczną ulicy Krasickiego
oraz terenów przyległych, wyeksponowanie zachowanych reliktów staromiejskich, aktywiza-

Tak będzie wyglądać - według projektanta - skwer do wypoczynku i rekreacji na ul. Krasickiego.
Ławeczki, deptak i podświetlone mury obronne
cję dostępnych terenów zielonych dla potrzeb rekreacji, ogólne uporządkowanie niezagospodarowanych podwórek i placów
poprzez wydzielenie w nich
przestrzeni rekreacyjnych oraz
komunikacyjnych uzupełnionych nowymi nasadzeniami oraz
trawnikami, dokonanie wyburzeń chaotycznie wzniesionych
budynków gospodarczych.
Całość inwestycji zamknie
remont ulicy Krasickiego polegający na wymianie nawierzchni
jezdni i chodników (z nawierz-

chni asfaltowej na kostkę granitową), wykonaniu w miejscu starych nowych wpustów ulicznych oraz wymianie oświetlenia
ulicznego.

Skwer, plac zabaw,
ławeczki
Jak sami Państwo widzą,
zakres prac jest bardzo duży, dlatego będzie podzielony na 6 etapów. Dwa z nich powinny szczególnie ucieszyć mieszkańcówto adaptacja terenu byłych

ul. Strze
gomska

ul.
Mł
yn
ar
sk
a

Planowany skwer
przy ul. Słowackiegp

sowanie tematem jest duże, więc
postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom kwestie rewitalizacji zarówno ulicy Krasickiego, jak i Słowackiego.

WIZUALIZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW MAZIJ

W przyszłym roku rozpocznie się rewitalizacja dużych obszarów miasta

bydynek Urzędu
Miejskiego

ogródków na skwer (obszar przy
zabytkowych murach miejskich
za budynkiem UM) oraz adaptacja terenu byłych ogródków na
miejski plac zabaw (obszar naprzeciw budynku Nr16). Pozostałe etapy obejmują rewitalizację podwórek i na końcu przebudowę nawierzchni ulicy Krasickiego.
Dzięki skwerowi z ławeczkami i placykowi do zabaw dla najmłodszych ulica po prostu ożyje
- a to jest także ważny cel rewitalizacji.
- Ulica Krasickiego to piękny
zakątek naszego Miasta, który
zasługuje na przywrócenie go do
życia i atrakcyjne zagospodarowanie tak, by
mógł
służyć
mieszkańcom
do odpoczynku
i rekreacji - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Jestem
przekonany, że rewitalizacja
spowoduje taki właśnie efekt.
Wiem, że mieszkańcy dłu-go
czekali na swoją kolej, ale jesteśmy zmuszeni czekać na uruchomienie odpowiednich projektów,
by móc się ubiegać o dofinansowanie - a można uzyskać nawet
85% kosztów kwalifikowanych.
Mam nadzieję, że Państwa cierpliwość będzie nagrodzona
i nowa ulica wszystkim się spodoba.

Prace ruszą w 2017 roku
Prace budowlane rozpoczną
się w przyszłym roku. Będą prowadzone etapami, więc także
trzeba brać pod uwagę, że nie
zobaczymy ostatecznego efektu
od razu. Ale najważniejsze, że
coś się zacznie dziać i mieszkańcy Słowackiego i Krasickiego z uśmiechem i dumą będą
spacerować i wypoczywać na
ławkach swoich pięknych, odnowionych uliczek.
I

Za ich wybryk zapłacą
rodzice
6
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rzech
młodzieńców
w wieku 15-17 lat zdemolowało świeżo wyremontowany szalet miejski. Dosłownie przed kilkoma
tygodniami ktoś zniszczył wyposażenie toalety. Straty wyniosły 5 tys. zł. Po tym incydencie
w szalecie zamontowano kamerę. Tym razem wandale nie unikną odpowiedzialności. Cała trój-

wydarzenia

ka zostałą zatrzymana i przyznałą się do popełnienia przestępstwa.

Na zarejestrowanym przez
kamery obrazie widać wyraźnie,
jak młodzi ludzie wychodzą
z pomieszczenia, w którym dokonano zniszczeń. Kamera,
która znajduhesię w korytarzu,
zarejestrowała ich wizytę kilkuZniszczenia w miejskim szalecie wynoszą 1500 zł
krotnie. Dzięki dobrej jakości
nagraniu szybko rozpoznano ich
twarze, a ustalenie nazwisk
i miejsc zamieszkania nie stanowiło żadnego problemu. Nagranie wraz ze zgłoszeniem przestępstwa zostało przekazane
przez magistrat do Komisariatu
Policji w Świebodzicach. Wkrótce sprawcy zostali zatrzymani
i przesłuchani, przyznali się do
czynu.

FOT. UM

11 listopada
Zapraszamy do wspólnego świętowania

Funkcjonariusze nie byli zaskoczeni nazwiskami - to „dobrzy znajomi”, mający na bakier
z prawem nie od dziś. Smutne
jest jednak to, że ci chłopcy mają
zaledwie 15-17 lat, a jak się okazało w toku przesłuchania, poszli
do toalety, by pić alkohol.
Zgłoszono zniszczenie mienia
o wartości 1500 zł - to wyrwana
umywalka, wyłamana toaleta,
uszkodzona poręcz dla niepełno-

M

chorągiewki oraz malowanie
buzi w patriotycznych barwach. Na mecie będzie czekał
rozgrzewający żurek i herbata
z sokiem dla wszystkich uczestników.
Osobom, które wolą pływać,
proponujemy uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości
na basenie. Każdy, kto w tym
dniu przepłynie 11 basenów
(w obie strony - łącznie 550 m)
będzie miał prawo otrzymać
zwrot 50% kosztów za pobyt

w Wodnym Centrum Rekreacji.
Śmiałek, który zdoła przepłynąć prawie 39 basenów
(1918 m) otrzyma karnet na 10
jednogodzinnych wstępów do
Wodnego Centrum Rekreacji.
Z oferty będzie można skorzystać w dniu Święta Niepodległości tj. 11.11.2016 r. od godziny 14:00 do 18:00.
Serdecznie zapraszamy.

sprawnych i wyrwane gniazda
elektryczne. Zobaczymy, czy
sąd rodzinny, który zajmie się
nieletnimi wandalami, zasądzi
naprawienie szkody - wtedy rodzice będą musieli zwyczajnie
zapłacić za wybryki swoich synów. Byłaby to właściwa kara
- my dołożylibyśmy jeszcze
chłopakom jakieś użyteczne
społecznie prace. 17-latek będzie
odpowiadał jak dorosły.
Za zniszczenie mienia grozi
kara pozbawienia wolności na-

wet do 5 lat. Sprawca musi się
także liczyć z obowiązkiem naprawienia szkody.
Dla wszystkich innych, lubiących wyżyć się na miejskich
ławkach, śmietnikach czy szalecie, mamy tylko jedną uwagę
- nie jesteście już anonimowi
i bezkarni, bo monitoring miejski powiększa się, a nowo montowane urządzenia są coraz nowocześniejsze i lepszej jakości.

dno dostępnych miejscach,
w kryjówkach tzw. „wysokich”,
w piwnicach, a jednocześnie

gruzy są bezpieczne do poruszania się.
I

Ratownicy ćwiczyli
na Silenie

Święto Niepodległości P
ożemy je uczcić
patriotycznie i religijnie - albo na sportowo. Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz zaprasza wszystkich
mieszkańców do udziału
w mszy świętej w intencji Ojczyzny, która rozpocznie się
o godz. 13:00 w kościele pw.
Św. Mikołaja. Po mszy pod tablicą upamiętniającą Marszałka
Józefa Piłsudskiego zostaną
złożone kwiaty.
Przedstawiciele stowarzyszeń oraz osoby, które chcą złożyć swoje wiązanki pod tablicą,
proszone są o kontakt z MDK,
nr tel. 74 666 95 70 do dnia
4 listopada.
Z kolei OSiR Świebodzice
proponuje nam spędzenie narodowego święta na sportowo
- 11 listopada organizuje V
Bieg Niepodległości oraz IV
Marsz Niepodległości Nordic
Walking. Trasa imprezy poprowadzona zostanie ulicami Osiedla Piastowskiego oraz polnymi drogami wokół niego. Start
o godzinie 10:00 sprzed hali
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
Tak jak w latach ubiegłych
dla uczestników marszobiegu
będą zapewnione dodatkowe
atrakcje: śpiewanie pieśni patriotycznych z harcerzami ze
Szczepu IMAGO im. Batalionu
Zośka, rozgrzewka z instruktorem kulturystyki siłowni OSiR
Świebodzice Sp. z o.o., dla najmłodszych biało-czerwone

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rzez kilka dni ratownicyprzewodnicy psów z całej
Europy ćwiczyli swoje
umiejętności na gruzach dawnej
Sileny. Po raz kolejny obiekt
okazał się atrakcyjny i bardzo
przydatny, więc tym bardziej
pomysł, by ruiny zachować
i udostępniać do różnych celów,
wydaje się być sensowny
(o pomyśle pisaliśmy w poprzednim numerze).
Tym razem gruzowisko posłużyło jako miejsce, w którym
psy ratujące ludzi ćwiczyły
poszukiwania w różnych warunkach. Organizatorem ćwiczeń była Fundacji na Rzecz
Ratownictwa Specjalistycznego
z Wykorzystaniem Psów IR
MA.
- Są to ćwiczenia przewodników psów poszukiwawczo-ratowniczych o specjalności gruzowiskowej, które mają na celu
wymianę doświadczeń. Braliśmy już udział w podobnych
ćwiczeniach za granicą, teraz
zaprosiliśmy ratowników do
Polski - mówiła nam Jagna Gill,
prezes fundacji.
W trzydniowych ćwiczeniach
wzięły udział ekipy ze Szwecji,
Finlandii, Niemiec, Danii i Polski - ponad 20 osób i tyle samo
psów. To bardzo doświadczeni
ratownicy, sędziowie, mistrzowie świata.
Dlaczego ratownicy wybrali
Świebodzice?
- Poszukiwaliśmy odpowiednio dużego i atrakcyjnego terenu, żeby mogło ćwiczyć wiele
osób i w zróżnicowanych warunkach. Ruiny dawnego zakładu lniarskiego w waszym mieście spełniają te kryteria, można
tu ćwiczyć poszukiwania w tru-

Psy i ich przewodnicy ćwiczyli w gruzach Sileny ratowanie ludzi
zasypanych w wyniku np. trzęsień ziemi

I

Znaczki to też historia
wydarzenia
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Owocem wystawy był m. in. katalog, prezentowany przez Prezesa Koła Pawła Dziurzyńskiego

K

arty pocztowe, znaczki, wydawnictwa, medale i wiele, wiele innych, interesujących
eksponatów znalazło się na wystawie filatelistycznej „65 lat
młodzieżowego ruchu filatelistycznego w Świebodzicach”.
To kolejne, udane wydarzenie
kulturalne, zorganizowane przez
Polski Związek Filatelistów Koło nr 1 w Świebodzicach. Wystawa miała nie tylko duże walory
edukacyjne i poznawcze, ale także aspekt międzynarodowy.
Eksponaty, zgromadzone przez
Polski Związek Filatelistów Koło nr 1 w Świebodzicach zostały
zaprezentowane w pięknie odrestaurowanej sali wystawienniczej na dworcu PKP. Wystawa
była dostępna od 14 do 17 października i cieszyła się dużym
zainteresowaniem.

Ekspozycja nawiązywała do
aż trzech wydarzeń: powstania
młodzieżowego ruchu, 1050
Rocznicy Chrztu Polski oraz 20lecia zawarcia partnerstwa pomiędzy Świebodzicami i Waldbröl.
Na ekspozycję złożyły się zarówno eksponaty typowo filatelistyczne: znaczki, karty pocztowe, kroniki filatelistyczne, jak
i okazy specjalne: medale, stare
pocztówki ze Świebodzic i okolic, wagi pocztowe z przełomu
XIX i XX wieku, monety, stare
rachunki, mapy i wiele innych.
Świebodzickie Koło nr 1 zaprezentowało także swoje wydawnictwa: okolicznościowe datowniki, karty pocztowe, znaczki
zaprojektowane właśnie z okazji
kolejnych wystaw. Także piękne
medale, datowniki i znaczki autorstwa szefa Koła, Pawła Dziu-

rzyńskiego i Tadeusza Gawlickiego.
Wystawę otworzyli wspólnie:
Paweł Dziurzyński, Przewodniczący Komitetu Honorowego
wystawy oraz Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, który
objął wydarzenie patronatem
honorowym.
- Za każdym razem, gdy mam
przyjemność gościć na Państwa
wystawach, jestem nie tylko pod
ogromnym wrażeniem prezentowanych zbiorów, ale wielkiej
pasji, jaka towarzyszy wszystkim tym przedsięwzięciom - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Poprzez swoją działalność przyczyniacie się do propagowania naszej pięknej histo-

rii, także tej lokalnej. Jestem za
to ogromnie wdzięczny.
Podczas uroczystości otwarcia wystawy wręczone zostały
odznaki i podziękowania dla
osób, szczególnie zasłużonych
dla ruchu filatelistycznego
i wspierających działalność Koła. Otrzymali je m. in. burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, Prezes
Termet S.A. Ryszard Satyła,
Ilona Szczygielska, Kierownik
Wydziału Promocji UM.
Damian Bieżyński otrzymał
przyznaną przez Zarząd Główny
PZF Złotą Młodzieżową Odznakę Honorową PZF.
Podziękowania trafiły m. in.
do Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbiety Krzan, Agnieszki Gielaty dyrektor MDK i wielu innych, wspierających w różny
sposób naszych filatelistów,
osób.
Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem, jak każde
wydarzenie, przygotowane przez
świebodzickich miłośników
znaczków. Miała ona także
wydźwięk międzynarodowy, bo
w niedzielę, 16 października,
obejrzeli ją goście z naszych
miast partnerskich.
17 października nastąpiło uroczyste zamknięcie, w którym
wziął udział m. in. Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Dyrektor Regionu Sieci we
Wrocławiu Leszek Trzeciak,
Naczelnik UP Świebodzice 1
Agnieszka Ludwinowska i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska.
I

Na wystawie - jak zawsze - nie mogło zabraknąć Poczty Polskiej

Nie tylko znaczki - wystawa składała się z licznych eksponatów specjalnych: m. in. monet, starych
wag, map
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Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zaopatrzył się w liczne,
okolicznościowe wydawnictwa

Otwarcie wystawy zgromadziło jak zawsze sympatyków koła
filatelistycznego i władze naszego Miasta

Karkonosze i stare pocztówki okolic Świebodzic też złożyły się na
ekspozycję

Dwa pokolenia filatelistów: pan Tadeusz Gawlicki i jego wnuk Łukasz Wierzbicki, który prezentował
na wystawie swoje zbory. - Pasję przejąłem od dziadka - przyznał młody wystawca

8
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jubileusz partnerstwa miast

Świebodzice

P

artnerstwo miast to nie
tylko oficjalne wizyty
i uroczystości. To przyjaźń
między ludźmi, wzajemna
pomoc i wsparcie w trudnych
chwilach. Tak było w 1997 roku,
gdy mieszkańcy Waldbröl zorganizowali pomoc materialną dla
Świebodzic, dotkniętych powodzią tysiąclecia. Pamiętamy o tym
i cieszymy się, że możemy liczyć
na prawdziwych przyjaciół.
W dniach 15-16 października nasze miasto obchodziło dwudziestolecie tej wyjątkowej współpra-

Hrušov

cy. Przy okazji jubileuszu i odnowienia partnerstwa, powiększyła
się nasza międzynarodowa rodzina. Świebodzice podpisały akt
współpracy ze słowacką gminą
Hrušov.
Świebodzice w bardzo wyjątkowy sposób uczciły jubileusz 20
lat partnerstwa z niemieckim miastem Waldbröl. Podczas trzydniowych obchodów tego niezwykle
znaczącego dla obu miast wydarzenia otwarta została się m. in.
wystawa, dokumentująca współpracę, a w zabytkowych wnę-

jubileusz partnerstwa miast

Przyjaźń, która trwa
już dwie dekady
Jilemnice

trzach Zamku Książ burmistrzowie obu miast podpisali dokument
ratyfikujący umowę.
Na zaproszenie Burmistrza
Bogdana Kożuchowicza gościliśmy przedstawicieli pięciu miast:
Waldbröl, Aßlar i Jüterboga
(Niemcy) oraz Jilemnic (Czechy)
i Hrušova. Delegacjom przewodzili: burmistrz Waldbröl Peter
Koester, burmistrz Aßlar Roland
Esch, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jüterboga Falk Kubitza, burmistrz Jilemnic Jana Čechová oraz burmistrz Hrušova

Przyjaźń, która trwa i będzie trwać. Od lewej po podpisaniu aktu ratyfikacji umowy z Waldbröl:
burmistrz Peter Koester, przewodniczący Łukasz Kwadrans, burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Pavel Bendik. W skład delegacji
Waldbröl weszła także duża grupa
osób, związana z tamtejszym
Stowarzyszeniem Partnerstwa
Miast, której przewodniczył Johannes Heister.
Goście podczas swojego pobytu mieli okazję zwiedzić miasto,
obejrzeć najważniejsze zabytki
Świebodzic i pobliskiej Świdnicy,
wziąć udział w interesującej
wystawie fotograficznej oraz filatelistycznej.
Niewątpliwie najważniejszym
punktem jubileuszowych wyda-

rzeń było spotkanie w Zamku
Książ. W tamtejszej Sali Balowej
nastąpiło uroczyste ratyfikowanie
aktu partnerstwa pomiędzy Świebodzicami a Waldbröl oraz podpisanie nowego aktuo współpracy,
tym razem ze słowackim partnerem.
W uroczystości wzięli udział,
oprócz zagranicznych delegacji,
także liczni, zaproszeni goście:
Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Zastępca Burmistrza Mias-

Waldbröl

ta Krystian Wołoszyn, Sekretarz
Miasta Anna Żygadło, radni
miejscy i powiatowi a także osoby, które z racji pełnienia swoich
obowiązków zawodowych przez
ostatnie dwie dekady przyczyniły
się do tworzenia relacji partnerskich.
Witając gości Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
podkreślał:
- Wspólnota potrzeb, bliskość
interesów, a przede wszystkim
wzajemna chęć do zacierania stereotypów, zaowocowały długofa-

Wymowny prezent od Johannesa Heistera, szefa Towarzystwa Partnerstwa Miast w Waldbröl - tablica z
nazwą ulicy. Może mają Państwo pomysł, jakie miejsce można by nazwać właśnie w ten sposób?

lową współpracą naszych samorządów. Dwie dekady sformalizowanych relacji, wzajemnych
wizyt, przerodziły się w serdeczną
przyjaźń i zrozumienie. Najwznioślejszym przykładem naszych kontaktów była pomoc, niesiona przez mieszkańców Waldbröl dotkniętym w 1997 roku
żywiołem powodzi mieszkańcom
Świebodzic.
Dziękując za lata „długiej i serdecznej przyjaźni” burmistrz
Waldbröl Peter Koester skierował
także gorące podziękowania do

wszystkich osób, którzy poprzez
swoją pracę, a także osobiste kontakty wnieśli ogromny wkład
w umacnianie wzajemnych relacji partnerskich.
- Mamy wszelkie podstawy do
tego, by zachować i dalej kształtować przyszłość w duchu pokojowej oraz wspólnej i wolnej Europy, a także w duchu przyjacielskich kontaktów pomiędzy obydwoma miastami - za-znaczył.
Historię wzajemnych relacji
przybliżyła gościom Renata Kaczmarek, przedstawiciel Towa-

rzystwa Partnerstwa Miast
w Świebodzicach. Przypomniała
zebranym, jak w wielu sferach
odbywała się współpraca pomiędzy Świebodzicami i Waldbröl - najpierw miała ona bardzo
konkretny, rzeczowy wymiar, by
rozwinąć się w dalsze, ciekawe
inicjatywy kulturalne, oświatowe
- wszystkie te działania do-skonale przybliżyła wystawa fotograficzna w Miejskim Domu Kultury.
Do genezy wspólnych działań
odniósł się także w swoim wystąpieniu Johannes Heister.

Ratyfikacja umowy z Waldbröl miała bardzo uroczystą oprawę

Kolejną
niespodzianką
dla gości było
fenomenalne show
na Diamentowych
Skrzypcach
w wykonaniu
światowej sławy
artystki, Agnes
Violin

Nie mogło zabraknąć
jubileuszowego tortu

Sala Balowa Zamku Książ
zrobiła na naszych gościach
ogromne wrażenie. - To przepiękne
miejsce - mówili zgodnie

Aßlar

Także i pozostali przewodniczący delegacji wskazywali na
wagę wzajemnych, dobrych relacji i przyjacielskich kontaktów.
Burmistrz Aßlar, miasta, które jest
partnerem Waldbröl wskazywał,
że „partnerstwa miast i relacje
między obywatelami różnych krajów w znaczący sposób mogą się
przyczynić do międzynarodowego zrozumienia”.
Burmistrz Pavel Bendik, podkreślając, jak wielką wagę ma dla
Hrušova, małej gminy wiejskiej,
nawiązanie współpracy z mia-
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Jüterbog

stem, wyraził nadzieję na podjęcie
w przyszłości wielu działań przede wszystkim w sferze kultury
i wymiany młodzieżowej.
Centralnym punktem uroczystości było ratyfikowanie umowy
partnerskiej pomiędzy Świebodzicami i Waldbröl, a następnie podpisanie umowy z Hrušovem.
Po części oficjalnej nastąpiło
jeszcze wręczenie przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza
specjalnych podziękowań dla
osób, zaangażowanych przez os-

Uroczyste podpisanie aktu partnerstwa z gminą Hrušov

Renata Kaczmarek
z Towarzystwa Miast
Partnerskich
w swoim
wystąpieniu
przybliżyła
najważniejsze
działania,
podejmowane
wspólnie
z niemieckimi
partnerami
na przestrzeni 20 lat
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tatnie 20 lat w rozwijanie relacji
partnerskich z Waldbröl.
Wielką niespodzianką dla
uczestników wydarzenia był jubileuszowy tort oraz porywające
show na diamentowych skrzypcach w wykonaniu Agnes Violin,
artystki koncertującej na całym
świecie.
I

Łzy wzruszenia
10

i osobiste wspomnienia
P

amiątkowe,
wspólne
zdjęcia w naszym parku,
wycieczka po mieście,
zwiedzanie jubileuszowej wystawy - to kolejne wydarzenia, towarzyszące obchodom
20-lecia partnerstwa Świebodzic
i Waldbröl.
Szczególnie wystawie, dokumentującej dwie dekady współpracy, towarzyszyły autentyczne
łzy wzruszenia. Wystawa została
otwarta w Miejskim Domu Kultury w sobotę, 15 października.
Towarzyszyła jej prezentacja
jubileuszowego wydawnictwa
- broszury, przybliżającej historię nawiązania kontaktów, ich
stopniowe rozwijanie i efekty,
w postaci m. in. wymiany młodzieżowej, wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, czy pomocy
materialnej niesionej przez
mieszkańców Waldbröl potrzebującym świebodziczanom.
Autorkami zarówno wystawy,
jak i publikacji, są panie: Małgorzata Grudzińska dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach oraz Renata
Kaczmarek z Towarzystwa
Partnerstwa Miast. Obie panie,
wspólnie z Burmistrzem Miasta
Bogdanem Kożuchowiczem,
otworzyły wystawę w sobotnie
południe. Gościem specjalnym
była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która tak-
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że ma swój udział w tworzeniu
relacji partnerskich z Waldbröl.
- To dla mnie bardzo ważna
uroczystość, miałam przyjemność mieć swój wkład osobisty
i zawody w przygotowanie wyjątkowego wydarzenia, musicalu
East Side Story, który został pokazany podczas otwarcia Międzynarodowego Domu Spotkań
w Krzyżowej - powiedziała pani
minister, odnosząc się do czasów, gdy pełniła funkcję wicedyrektora w świebodzickim Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej i była osobą,
która przygotowywała młodzież
do tego spektaklu.
Musical w wykonaniu młodzieży polskiej i niemieckiej
miał rzeczywiście swoją premierę w Krzyżowej podczas otwarcia Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w czerwcu
1998 roku. Oprawę muzyczną
tego spektaklu zapewniła strona
niemiecka, autorami fabuły byli
uczniowie naszego liceum, układy taneczne były dziełem obu
stron, a sam występ okazał się
ogromnym sukcesem.
Zdjęcia z tego wydarzenia, ale
także fotografie z oficjalnych
wizyt, zawodów sportowych,
czy spotkań prywatnych, złożyły
się na tę niezwykłą wystawę,
która u większości oglądających
wzbudziła autentyczne wzrusze-

Zanim nasi goście obejrzeli wystawę - zwiedzili miasto. Przy
okazji pochwalili komfort naszych miejskich autobusów

Pamiątkowe zdjęcie w Parku Miejskim

Gościem wystawy była Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska

A oto autorki wystawy: od prawej Renata Kaczmarek, Małgorzata
Grudzińska w towarzystwie Lucyny Thape z Waldbröl
nie. Tym bardziej, że wiele osób
mogło się na fotografiach odnaleźć - młodszych o kilkanaście
lat. Byli jednak na nich i tacy,
których wśród nas już nie ma
- przede wszystkim Armin
Fuchs, inicjator obustronnych
kontaktów i tak naprawdę
„ojciec” partnerstwa pomiędzy
Świebodzicami i Waldbröl.
Jego osobę przywołała w swoim wystąpieniu Małgorzata Grudzińska.
- To wielka szkoda, że Armin
Fuchs nie doczekał tej uroczystości, jednak z pewnością jego
dobry duch patronuje naszemu
wydarzeniu - podkreślała.

Wystawę obejrzeli goście ze
wszystkich zagranicznych delegacji, które wzięły udział w obchodach jubileuszu.
Zanim goście przybyli do
MDK, odbyli interesującą wycieczkę śladami najważniejszych, miejskich zabytków.
O historii murów obronnych,
kościele św. Franciszka czy ratuszu opowiadał zwiedzającym
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Goście mieli także okazję
docenić wygodę i nowoczesność
miejskich autobusów.
Po obejrzeniu wystawy
w MDK uczestnicy zostali zaproszeni do pobliskiego Parku

Z ogromnym zainteresowaniem goście obejrzeli wystawę

Przed odjazdem goście zajrzeli jeszcze na dworzec, gdzie
odbywała się wystawa filatelistyczna. Dostali tu prezenty
od szefa Koła Filatelistów Pawła Dziurzyńskiego - medale
upamiętniające jubileusz
Miejskiego, by wykonać tam
pamiątkowe zdjęcie przy symbolach przyjaźni polsko-niemieckiej: czyli słynnej, krzywej
ławeczce oraz rosnącym w jej
pobliżu dębie przyjaźni. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia w parkowym amfiteatrze.
Jeszcze jedno takie zdjęcie,
dokumentujące pobyt naszych
sympatycznych gości, zostało
wykonane przed dworcem PKP.
Przed odjazdem do domu
goście obejrzeli wystawę filatelistyczną „65 lat Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego
w Świebodzicach”. Ona także
miała akcent związany z jubileuszem współpracy międzynarodowej. Wszyscy burmistrzowie
z miast partnerskich otrzymali z
rąk szefa koła świebodzickich
filatelistów Pawła Dziurzyńskiego pamiątkowe medale, na
których widnieje właśnie charakterystyczny symbol partnerstwa naszych miast. Autorami

projektu są panowie: Paweł Dziurzyński i Tadeusz Gawlicki.
Z okazji obchodów jubileuszu
zaprojektowane zostało okolicznościowe logo. Jego autorem
jest Marek Chrobak z MDK.
I

Wielkie „dziękujemy”
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Świebodzicka nauczycielka uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

W

yjątkowe były tegoroczne obchody
Dnia Nauczyciela
w naszym mieście.
Jedna z długoletnich nauczycielek, wicedyrektor szkoły, osoba
zaangażowana w życie miasta,
w kontakty z miastami partnerskimi - Renata Kaczmarek,
otrzymała nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej. Dwie panie otrzymały także medale Komisji Edukacji Narodowej. Była
też nagroda kuratora i oczywiście nagrody Burmistrza
Miasta Świebodzice.
Miejska uroczystość odbyła
się w piątek, 14 października,
w Miejskim Domu Kultury.
Wzięli w niej udział zaproszeni
nauczyciele oraz dyrektorzy
szkół, a także radni miejscy
i Przewodnicząca świebodzickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula
Kruczek.
Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymało 16
nauczycieli oraz panie dyrektorki szkół miejskich. Wręczyli je
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn.
- Państwa rola jest ogromnie
ważna. To przecież Wy tak naprawdę kształtujecie młodego
człowieka, od przedszkolaka do

Renata Kaczmarek,
nagrodzona nagrodą Ministra
Edukacji Narodowej, odbiera
gratulacje od burmistrza
Bogdana Kożuchowicza
nastolatka. Spoczywa na Państwa barkach ogromna odpowiedzialność. Dziś chciałbym w sposób szczególny podziękować
właśnie za to - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz
Specjalne gratulacje otrzymały także panie, uhonorowane
przez najwyższe, oświatowe gremia:
G Małgorzata Krzyszycha
ze Szkoły Podstawowej nr 2 - Nagroda Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty:

G Dorota Bochenek SP nr 4
- Medal Komisji Edukacji Narodowej
G Danuta Czarniecka SP nr
4 - Medal Komisji Edukacji
Narodowej

oraz

G Renata Kaczmarek, Wice-

dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, która otrzymała najwyższe wyróżnienie,
jakie może otrzymać pracownik

oświaty - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Pani wicedyrektor została doceniona m. in. za realizację licznych, innowacyjnych projektów
w szkole, prowadzoną od lat,
międzynarodową wymianę młodzieży a także za ogromne zaangażowania w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Pani Renata
jest członkiem Towarzystwa
Partnerstwa Miasta niemal od
początku jego istnienia i miała
duży wkład w rozwijanie relacji

Nadzieja rośnie w sercach
A

le nie tylko. Także na
przyszkolnych rabatkach.
Uczniowie Publicznego
Zespołu Szkół Integracyjnych w
Świebodzicach już po raz piąty
posadzili żonkile, by wesprzeć
dzieci chore na nowotwory. Pola
Nadziei wyrosną na wiosnę.
Gdy kwiaty zakwitną, będą
rozdawane za dobrowolną sumę

przekazaną na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.
Jak zawsze w akcji uczestniczył także Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
- Cieszę się, że po raz kolejny
mogą być tutaj z Wami i brać
udział w tej wyjątkowej akcji.
Kochani, tak naprawdę już daliście nadzieję wielu chorym dzie-

ciom poprzez swoją pamięć
i chęć bezinteresownego niesienia pomocy - podkreślał.
Uczniowie, zwłaszcza ci z najmłodszych klas, z wielkim zapałałem posadzili blisko 200 sadzonek.
- Te kwiatki pomogą zebrać
pieniądze Ne leczenie ciężko
chorych dzieci - mówili ucznio-

partnerskich pomiędzy Świebodzicami a Waldbröl .
Warto zaznaczyć, że to pierwsza od blisko 15 lat nagroda
MEN dla świebodzickiego nauczyciela. Poprzednie tego typu
nagrody trafiły do rąk nauczycielek - nota bene z tej samej
szkoły - w roku 2001 i 2002.
Otrzymały je wtedy panie: Danuta Serafin i Irena Marciszak.
Panie swoje nagrody i medale
odebrały 12 października z rąk
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie Zdrój.
Specjalne podziękowania
i kwiaty z okazji jubileuszu 40
lat pracy w ZNP otrzymała
Urszula Kruczek. Pani Urszula
także przekazała burmistrzowi
drobny upominek - miniaturę
pomnika, upamiętniającego nauczycieli tajnego nauczania
w latach 1939-1945.
Uroczystość uświetnił występ
utalentowanej Małgorzaty Pauki. Artystka zaśpiewałą fenomenalnie m. In, takie utwory, jak
Skyfall Adele czy I wiill always
love you niezapomnianej Whitney Houston.
Nagrodzeni nauczyciele:
I SP 4
1. Ewa Faworyk

2. Izabella Świtaj

I PZSPG

1. Bogusław Gil
2. Jadwiga Jarzycka-Rolla
3. Grażyna Kożuchowicz
4. Jolanta Wypych
I PZSI
1. Aneta Kąsiel
2. Agnieszka Różycka
I SP 3
1. Grażyna Gorska
2. Anna Nowak
3. Katarzyna Wutte
I Przedszkole Nr 2
1. Violetta Żygłowicz
2. Beata Kocik
I Przedszkole Nr 3
1. Izabela Zawadzka-Żyłka
I Gm Nr 1
1. Dariusz Dołhań
2. Ada Talarska
Nagrodzone dyrektorki szkół:

G Beata Gil - Przedszkole nr 3
G Alicja Mokrzyńska - Przed-

szkole nr 2
G Teresa Walczak-Jusiel - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi
G Jolanta Styrna -Grossman
- SP 3
G Dorota Uzar - SP 4
G Magdalena Stąpor - ZSI
G Małgorzata Schabowska
- Gimnazjum nr 1.
I

wie. Zresztą, w tej szkole dobrze
wiedzą, co oznacza choroba
nowotworowa. Kilka lat temu
cała szkolna społeczność prowadziła akcję zbiórki pieniędzy dla
swojego kolegi, Piotrusia Różyckiego. Odbywały się zbiorki,
koncerty charytatywne, a do pomocy włączyli się dosłownie
wszyscy.

Pola Nadziei
Akcja ekologiczno-charytatywna realizowana wyłącznie przez
hospicja. Została wymyślona przez Fundację Marie Curie Cancer
Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Fundacja powstała w latach
czterdziestych ubiegłego wieku. Dziś jest wiodącym wśród
specjalistycznych ośrodków opieki paliatywnej w Wielkiej Brytanii.
Pola Nadziei to edukacja i rozwój wolontariatu, a zarazem
pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz symbolem
wsparcia dzieci nieuleczalnie chorych. Przypominają o tych
najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczekujących naszej
pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

W akcji regularnie bierze
udział Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Zdolna Ola ma stypendium
A
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leksandra Mazurkiewicz, uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Świebodzicach znalazła się w gronie
najlepszych dolnośląskich lice-

rozmaitości

alistów, nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz orderów, odznaczeń
i nagród dla nauczycieli odbyła

się 14 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wyróżniona podczas uroczystości młodzież to stypendyści
Prezesa Rady Ministrów w roku
szkolnym 2016/2017 za wybit-

ne osiągnięcia edukacyjne w roku 2015/2016. Nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali
promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią
ocen lub wykazali szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy tak wspaniałego
wyróżnienia. Warto dodać, że
Ola uzyskała najwyższą średnią
ocen w swojej szkole.
Stypendium otrzymała z rąk
premier Beaty Szydło, a serdeczne gratulacje od Minister Edukacji Narodowej, świebodziczanki i niegdyś wicedyrektor
wspomnianego liceum - Anny
Zalewskiej.
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Dzień Papieski w Trójce
zień Papieski od roku 2001 obchodzony jest w polskim
Kościele rzymskokatolickim, jako dzień wdzięczności, łączD
ności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji

jego nauczania. Przypada on zawsze w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.
Z tej też okazji uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej nr 3
- Natalia Borowiec, Elżbieta Chlebowska, Klaudia Kuzioła,
Weronika Markowicz, Oliwia Parkitna, Ewelina Sawa,
Karolina Siodlarz, Bartłomiej Adamek i Mateusz Miazga
z klasy IVb - przygotowali akademię poświęconą osobie Jana
Pawła II oraz Bożemu miłosierdziu. Dzieci na widowni także były
aktywne, gdyż miały możliwość odpowiadania na pytania, które
dotyczyły tegorocznego hasła, a na koniec wszyscy odśpiewali
ulubioną piosenkę papieża - Barkę.

Ćwierć wieku
doświadczenia i innowacji
Ola obok minister Anny
Zalewskiej (z prawej strony)

Rozmowa z Jolantą Suławą, Prezes DZT Service

G Jakie były początki

powstania DZT Service?
- Wiele się wydarzyło na przestrzeni tych 25 lat. Początki
spółki sięgają 1991 roku. Firma
została powołana do życia, aby
ze struktur dawnego DZT SA
wydzielić spółkę skupiającą
działalności niezajmujące się
sprzedażą ciepła. Chodziło m.in.
o zakład remontowy czy dział
transportowy.
W międzyczasie Dolnośląski
Zakład
Termoenergetyczny
sprzedał swoje udziały giełdowemu inwestorowi z Finlandii.
Nim to nastąpiło, firma zmieniła
nazwę na DZT Service, więc po
wejściu inwestora strategicznego nazwa przekształciła się na
Fortum DZT Service. Gdy grupa
kupowała struktury w Częstochowie i Płocku, działalność
tatrafiła pod nasze skrzydła jako
całość. Głównym celem stało się
jej usamodzielnienie jako odrębnej, niezależnej firmy i stopniowe urynkowienie, co było dość
trudne, gdyż w firmie obowiązywały wtedy umowy restrukturyzacyjne i pakietowe z ówczesnym właścicielem - DZT. 97%
obrotów generowały gwaranto-

wane umowy z firmą-matką,
która w 2008 roku postanowiła
sprzedać DZT Service. Ogłoszono wtedy przetarg na sprzedaż
udziałów. W związku z tym, że
czułam się odpowiedzialna za
spółkę, którą zarządzałam, postanowiłam wraz z kolegami
wykupić 100% udziałów. Dziś
DZT Service jest firmą całkowicie prywatną, a większościowy
pakiet udziałów należy do mnie.
G Czym firma zajmuje się
obecnie, jakie są Państwa
najważniejsze kierunki
działalności?
- Zaczynaliśmy od serwisowania tzw. kotłowni bezobsługowych. Obecnie świadczymy
usługi w branży energetycznej.
Zajmujemy się eksploatacją,
budową i modernizacją kotłowni, przyłączy i węzłów cieplnych
oraz wszelkich instalacji. Wkroczyliśmy także w dziedzinę źródeł energii odnawialnej: pompy
ciepła, solary, w coraz większym
zakresie w wodociągi i kanalizację. Coraz częściej zawieramy
kontrakty na zasadzie ESCO.
Oznacza to, żesami budujemy
kotłownię, podpisując na 10 lat
umowę z odbiorcą na dostawę
ciepła i w jej cenie odbieramy
inwestycję. Z własnych środków
wybudowaliśmy już 10 kotłowni.
G DZT to firma rodzinna
- czy to ułatwia prowadzenie
biznesu?
- To bardzo ciekawe pytanie,
na które nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Ze względu na
pozabiznesowe relacje,mamy do
siebie zaufanie i otwarcie rozmawiamy na wszystkie, nawet trudne, tematy. Potrafimy się wzajemnie motywować i napędzać
do działania. Niestety, jest też
druga strona medalu - zdarza się,
że nie potrafimy oddzielić życia

zawodowego od prywatnego
i zabieramy pracę do domu.
G Jak traktują Państwo tzw.
społeczną odpowiedzialność
biznesu?
- To dla nas istotny temat. Od
początku działalności firmy
zwracamy szczególną uwagę na
aspekty ekologiczne, etyczne
oraz społeczne.Jesteśmy mocno
związani z regionem wałbrzyskim. Zależy nam na rozwoju
otoczenia, w którym działamy,
dlatego angażujemy się w wiele
lokalnych inicjatyw. Od kilku lat
regularnie wspieramy dwa kluby
sportowe - Ludowy Kolarski Klub
Sportowy „Górnik Wałbrzych”
i Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice. Z radością obserwuję
pasję tych młodych ludzi i gorąco im kibicuję. Ponadto sponsorujemyKlub Idola, propagujący uprawianie sportu dla
wszystkich bez względu na
wiek. Pomagamy Wałbrzyskiej
Galerii Sztuki Biuro Wystaw
Artystycznych„Zamek Książ”,
która poza promocją kultury,
wykorzystuje uzyskane środkina
rejestrację filmową organizowanych wystaw. W tym roku objęliśmy swoim mecenatem wystawę „Śpiąca...” autorstwa Barbary Idzikowskiej. Od kilku edycji jesteśmy też jednym z głównych sponsorów Muflonów, plebiscytu gospodarczego regionu
wałbrzyskiego. Chcemy nie tylko prowadzić swoją działalnością biznesową, ale też być
realnym członkiem lokalnej społeczności.
G Czego można życzyć
Państwu z okazji okrągłego
jubileuszu?
- Innowacyjnych pomysłów,
zadowolonych klientów i kolejnych, owocnych lat funkcjonowania firmy.

Dziś prezentujemy najmłodsze grupy
z Przedszkola nr 2. Maluszki ze żłobka przedstawimy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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w następnym wydaniu - aż wyzdrowieje większośc dzieci.
Grupa KRASNALE
Kamil Antonowicz-Dzimira, Milena Biały,
Jakub Bernatowicz, Dawid Dziedzic,
Jakub Dzikowski, Artur Gruszczyński,
Zofia Gul, Laura Jakubenas,
Amelia Kandziora, Samira Klukowska,
Borys Komarnicki, Grzegorz Kobos,
Anita Maduch, Alicja Pichurska,
Adam Pierzchała, Kornelia Proć,
Hubert Siudak, Nadia Urbaniak,
Aleksandra Wołowiec.

FOT. HENYK RYBIŃSKI

Wychowawca: Beata Adasik,
pomoc Kamila Maciejska

Grupa
KRASNOLUDKI
Franciszek Adasik, Sabina Kozioł,
Oliwier Kubik, Mateusz Kujawa, Jan Moskwa,
Maja Paszta, Amelia Piwowarczyk,
Karol Rajnik, Jagoda Rochowiak,
Sebastian Schabowski, Lena Saronowicz,
Kajetan Sosik, Maksymilian Suliński,
Franciszek Surma, Natalia Targosz,
Oliwia Tarkowska, Hanna Wojciechowska,
Kevin Wołoszyn, Dawid Zachar.
Wychowawca: Alina Cichanowska,
pomoc Ewa Krochmalczyk

Seniorzy obradowali

W

dniu 5 października 2016 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Świebodzickiej Rady Seniorów. Głównym
tematem posiedzenia były sprawy
nurtujące środowisko seniorów ze
Świebodzic. Każdy z członków Rady miał możliwość przedstawienia
swoich spostrzeżeń i uwag w tym
temacie. Priorytety w działaniach
Rady Seniorów zostaną zapisane
w Planie Pracy Rady Seniorów na
lata 2017-2018.
Na zaproszenie radnych-seniorów
w obradach uczestniczyli: Izabela
Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej, Jan Welc Przewodniczący Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach, Jan Klepiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach oraz Sekretarz

Miasta Anna Żygadło i Ilona
Szczygielska Kierownik Wydziału
Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego.
W trakcie dyskusji pojawiło się
kilka ważnych tematów, którymi
nasi seniorzy chcieliby się w pierwszej kolejności zająć. Przede wszystkim - to współpraca z organizacjami
i instytucjami działającymi na rzecz
seniorów, wymiana doświadczeń,
wspólne przedsięwzięcia. Seniorzy
są także zainteresowani nawiązaniem ścisłej współpracy z mediami
- choć przecież z naszą Gazetą Rada
współpracuje już od dawna - a także
Miejskim Domem Kultury, czy
Miejską Biblioteką Publiczną.
Z racji sprawowania mandatu radnych, nasi seniorzy chcieliby także
nawiązać stosunki z innymi tego
typu radami na Dolnym Śląsku.

9

listopada
posiadaczy poznamy
najładniejs
zego
okna, balk
onu i pose
sji.

Od początku powstania Rady
Seniorów jej członkowie chcą także
zająć się problemem usuwania barier
architektonicznych w mieście, które
utrudniają dostęp do urzędów i instytucji osobom starszym i niepełnosprawnym
Następne posiedzenie Rady Seniorów planowane jest w grudniu.
Wówczas przedstawiony zostanie
plan działania do zatwierdzenia
przez Radę.
I

Nowy radiowóz dla naszej policji
Nowiutka Kia
Ceed trafi
na początku
listopada
do naszego
komisariatu.
Radiowóz został
zakupiony dzięki
m. in. wsparciu
z budżetu Gminy
Świebodzice.
Mamy nadzieję,
że będzie dobrze
służył całej
naszej
społeczności.

Sprawdzamy formę
14
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W

sobotę 15.10.2015
roku odbyły się
Ogólnopolskie
Zawody Pływackie
TORPEDA CUP w Oleśnicy.
Wśród 27 klubów reprezentowanych przez 315 zawodników, nie
zabrakło również przedstawicieli KS Rekin Świebodzice. Nasz
Klub reprezentowało 14 zawodników: rocznik 2006 - Kamila
Świdnicka, Jakub Gadacz, Filip Glejzer i Radosław Juś
rocznik 2005 - Mateusz Karniszewski i Antoni Tokarski;
rocznik 2004 - Julia Chryplewicz; rocznik 2003 - Maciej Jachym; rocznik 2002 - Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Alicja Maziar, Marta
Proce, Andrzej Damsz i Stanisław Tokarski.
Podczas zawodów mających
typowo sprinterski charakter
podziwialiśmy zmagania zawodników na dystansach 50
i 100 metrowych. Jedynym dłuższym dystansem było 200 m stylem zmiennym.

Nokaut roku!

B

sport

Zawody rozpoczęły się dystansem 50 m w stylu dowolnym. Nasi zawodnicy mimo intensywnych treningów w większości popoprawiali swoje czasy
lub utrzymali osiągnięte niedawno życiówki. Nasz dorobek medalowy w tej konkurencji to złoto Filipa Glejzera. W kolejnej
konkurencji na starcie pokazali
się żabkarze na dystansie 100 m.
Choć mieliśmy ich niewielu, to
jednak pokazali „siłę Rekina”
Medale zdobyli: złoto - Andrzej
Damsz, srebro - Maciej Jachym,
brąz - Kamila Świdnicka i Marcelina Glejzer.
Niewielkie opóźnienie w startach do poszczególnych konkurencji nie przeszkadzało naszym
zawodnikom, którym cały czas
dopisywały humory i którzy
z dumą prezentowali swoje
umiejętności pływackie. Po żabkach wystartowali grzbieciści
zaczynając od dystansu 50 metrowego. Medale srebrne wywalczyli: Julia Chryplewicz

artosz Batra, zawodnik K.O Gym, podopieczny Mariusza Cieślińskiego, zaprezentował widowni w Trzebnicy nokaut w fantastycznym stylu. Polak walcząc na zasadach
muay thai podczas gali Heroes Fight Time
2 powalił Witalija Kazakowa wysokim kopnięciem w głowę podpartym jedną ręką.
Bartosz Batra pokonał pochodzącego z Białorusi Witalija Kazakowa już w pierwszej rundzie,
przy okazji wprawiając widownię zgromadzoną
w Trzebnicy w ekstazę. Polak w bardzo efektowny sposób stanął na jednej ręce i znokautował swojego rywala wysokim kopnięciem
w głowę.
Pojedynek toczony był w formule muay thai,
zaś zwycięstwo dało Batrze europejski pas. Po
walce roześmiany komentował dla serwisu sportywalki.org: - Spektakularny nokaut! Cieszę się,
że wszystko wyszło tak jak sobie wymyśliłem!
Wielkie gratulacje dla zawodnika i trenera,
brawo!
Źródło: www.polsatsport.pl

i Stanisław Tokarski, a brąz Filip
Glejzer.
100 metrów stylem motylkowym popłynęła tylko jedna
nasza zawodniczka. W tym pięknym pod względem widowiskowym oraz trudnym pod względem wysiłkowym stylu zdobyliśmy brąz - Zuzanna Grylewicz.
Starty indywidualne w pierwszym bloku zakończono konkurencją 200 metrów stylem
zmiennym. Startowało tutaj
czterech naszych reprezentantów, srebro wywalczyła Marcelina Glejzer.
Przed przerwą obiadową
odbyły się, chyba najbardziej
lubiane przez zawodników i kibiców starty sztafet. Na dzisiejszych zawodach rozgrywano
sztafety mieszane 4 x 50 m stylem dowolnym. Nasz trener wystawił dwie drużyny, które mimo
zaciętej walki nie zdołały wskoczyć na podium
Po przerwie na słupkach startowych pojawili się zawodnicy
rywalizujacy w konkurencji 100

Z BOISK VICTORII

m stylem dowolnym. Medal
koloru złotego w tej konkurencji
wywalczył Filip Glejzer, a srebro Kamila Świdnicka. Tak jak
w pierwszym bloku po kraulistach przyszedł czas na „żabki”.
Po startach na dystansie 50 m
stylem klasycznym w naszym
worku z medalami zanalazły się
kolejne: srebro - Marcelina Glejzer i Andrzej Damsz oraz brąz Zuzanna Grylewicz.
Grzbieciści w II bloku popłynęli dystans 100 metrowy. Srebro dla klubu wywalczyli: Julia
Chryplewicz i Stanisław Tokarski, a brązowy krążek Kamila
Świdnicka.
Ostatnią konkurencją w której
wzięli udział nasi zawodnicy
było 50 m stylem motylkowym.
Na podium stanęli: złoto - Zuzanna Grylewicz i brąz - Jakub
Gadacz.
KS Rekin Świebodzice podczas zawodów TORPEDA CUP
w Oleśnicy zdobył 20 medali:
4 złote, 9 srebrnych i 7 brązowych. W rankingu na najlepsze-
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go zawodnika w danym roczniku Filip Glejzer zajął I miejsce, a
Kamila Świdnicka II miejsce.
Pomimo ciężkiego dnia, kolejne
zawody zaliczamy do bardzo
udanych. Gratulujemy sukcesów
naszym zawodnikom i ich trenerom. Zaliczyliśmy wiele nowych
życiówek. Z niecierpliwością

Plan rozgrywek

Grały piłkarki ręczne

Pokonani przez Stal

SOBOTA - 29.10.2016 r.
- godz. 11:00 - LIGA TRAMPKARZY
MKS Victoria Świebodzice
- Nysa Kłodzko
SOBOTA - 29.10.2016 r.
- godz. 14:00 - IV LIGA
DOLNOŚLĄSKA
MKS Victoria Świebodzice
- Sokół Marcinkowice

W rozegranych w niedzielę
23.10.2016 r. meczach
o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej
Młodziczek nasze zespoły uzyskały
następujące wyniki:
UKS Dobroszyce - MKS Victoria II
Świebodzice 11:15 (6:7)
MKS Zagłębie Lubin - MKS Victoria I
Świebodzice 27:15 (13:9)

W rozegranym w niedzielę
23.10.2016 r. meczu o mistrzostwo
Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Starszych zespół MKS Victorii
Świebodzice przegrał na własnym
stadionie z drużyną Polonii Stali
Świdnica 0:3 (0:1).
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Ryż, Cybulski, Jarosz, Laskowski,
Szczepański J., Jędrasiak,
Węgłowski, Olszówka, Szczerba,
Kasiński, Korga P.

NIEDZIELA - 30.10.2016 r.
- godz. 14:00 - LIGA DOLNOŚLĄSKA
JUNIORÓW
MKS Zagłębie Lubin - MKS Victoria
Świebodzice
NIEDZIELA - 30.10.2016 r.
- godz. 13:00 - KLASA A SENIORÓW
MKS Victoria Świebodzice
- KS Walim

Pokonali Czarny Bór
W rozegranym w niedzielę
23.10.2016 r. meczu o mistrzostwo
klasy A seniorów zespół rezerw MKS
Victorii Świebodzice pokonał w
spotkaniu wyjazdowym drużynę
Skalnika Czarny Bór 3:1.

Od 10 października

nowe zajęcia fitness w OSIR!
W środy (począwszy od 12.10.2016 r.)
wracają zajęcia dla seniorów.
Zapraszamy na godzinę 17:00.
Natomiast w piątki (od 14.10.2016 r.)
o godzinie 18:00 będą odbywać się nowe zajęcia - Pilates.
Więcej informacji na stronie www.osir.swiebodzice.pl
lub pod numerem telefonu 74 666 96 20 w. 21.

Remis seniorów

W rozegranym w sobotę 22.10.2016 r.
meczu o mistrzostwo IV Ligi
Dolnośląskiej zespół MKS Victorii
Świebodzice zremisował w spotkaniu

będziemy oczekiwać na kolejne
zawody, szlifując formę na codziennych treningach. Dziękujemy rodzicom za doping i sponsorom za wsparcie dla zawodników w ich dążeniu do wytyczonych celów.
KS rekin

wyjazdowym z drużyną Sokoła
Wielka Lipa 2:2 (2:1). Bramki
dla podopiecznych trenera Macieja
Jaworskiego w tym spotkaniu
zdobył Kamil Sadowski.
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Bielak, Zyl, Niemczyk, Borgoń,
Szyszka, Traczykowski, Błaszczak,
Borowiec, Drąg K., Sadowski,
Słapek. Na zmiany wchodzili: Bałut,
Błażyński, Michnicki, Rosicki.

Porażka młodzików

W rozegranym w sobotę 22.10.2016 r.
meczu o mistrzostwo Ligi Młodzików
zespół MKS Victorii Świebodzice
przegrał na własnym stadionie
z drużyną Orlika Kłodzko 1:3.
Nasz zespół po rundzie jesiennej
sezonu2016/2017 zajął II miejsce.
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 28.10.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie 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

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Lokal mieszkalny nr 6
w budynku przy ul. Świdnickiej 48

Położenie/obręb

641/1

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość zabudowana

340/20Śródmieście

3
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Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 tekst jednolity) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE
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
Ulica

Nazwa nieruchomości

Stawowa
Sienkiewicza
Strzegomska
Krasickiego
Chrobrego

l. mieszkalny 5 (3)
l. mieszkalny 5 (22)
l. mieszkalny 8 (37 A)
l. mieszkalny 4 (28)
l. mieszkalny 6 (2 B)

Nr działki gruntu
205
350/16
5/3
16/7
412, 482

Obręb
3
3
3
3
1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIA DROBNE
 Sprzedam płaszcz typu

trencz, prawie nowy,
kolor piaskowy, rozmiar 50,
cena 45 zł,
Tel. 510 320 850
 Sprzedam fotel do masażu

JOY 200 czarny, w stanie
idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie
kręgosłupa, cena
do uzgodnienia,
Tel. 603 344 013

 Sprzedam mieszkanie

po kapitalnym remoncie,
46 m2, z antresolą,
wykończone i pięknie
urządzone, cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105

Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. 2016.3173)
oraz Zarządzeniem Nr 659/2016 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości
na terenie Gminy Świebodzice.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
zawiadamia,
że w dniach 03-17 listopada 2016 r. na terenie Gminy Świebodzice
będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z §20 w/w uchwały.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice
do przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie własnej nieruchomości. Przed jej rozpoczęciem należy
gruntownie oczyścić teren z nagromadzonych nieczystości. Obowiązkowa deratyzacja winna być
przeprowadzona w miejscach usytuowania pojemników na odpady, zsypach i komorach zsypowych, korytarzach
piwnicznych, węzłach cieplnych oraz przyłączach wodociągowych.
Podczas trwania w/w akcji należy:
 zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
 szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518
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reklama

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Andrzeja Grzymkowskiego
- Córki, Zięć, Wnuczka i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Mirosława Bałdysa
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuk, Bracia i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Józefa Wysoczańskiego,
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
Ś.P. Janinę Surmaj
- Córka, Brat i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisławy Janik
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Syn, Synowa, Zięciowie,
Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Mieczysława Zakrzewskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki,
Rodzeństwo i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Bogusławę Dziedzic
- Córka, Syn, Zięć, Wnuki i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Zenona Marciniaka,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

