W sobotę 30.09. można odbierać bezpłatne wejściówki - aby umożliwić dostęp do wydarzeń jak najszerszemu
gronu osób, jedna osoba będzie mogła otrzymać dwa zaproszenia.
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Przejścia
4doświetlone!
dla pieszych będą

Harbińczycy są
w Świebodzicach.

Kaganiec na
uciążliwą firmę?
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

N

29 września 2017 G Nr 280 G ISNN 1897−2586 G nakład 1300 egz. G e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

a prośbę mieszkańców rejonu ul.
Kościuszki odbyło się spotkanie
z burmistrzem, dotyczące uciążliwych zakładów, funkcjonujących w tym rejonie. Przede wszystkim
spółki Ergo-Plast, następcy Plast-Metu,
która zatruwa życie mieszkańcom - dosłownie i w przenośni.
Hałas, smród spalanych tworzyw, potężne TIR-y manewrujące po wąskiej ulicy
Kościuszki - to największe kłopoty mieszkańców. Miasto podejmuje od 10 lat różne
kroki, by firmę nie tylko zobligować do
ograniczenia uciążliwości, ale wręcz
wyprowadzić poza miasto - np. do Podstrefy na obrzeża Świebodzic. Tymczasem
spółka zmienia nazwy, przekształca się
- i dalej zatruwa życie okolicznym mieszkańcom.
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Brawa
dla lokatorów
z Piłsudskiego 4
- stworzyli
na podwórku piękny
ogródek.

Czy jest na nią jakiś sposób? Pojawił się
nowy zamysł, który burmistrz przedstawił
na spotkaniu.
- Jesteśmy w przededniu przyjęcia
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta na najbliższe lata. Nastąpi to około
listopada tego roku, a wówczas możemy
przystąpić do zmiany planu zagospodarowania tego konkretnego terenu i wpisać do
niego wyłącznie budownictwo oraz ewentualnie usługi - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Jest to droga ryzykowna
dla miasta, ponieważ firmy działające
w tym rejonie mogą wystąpić o rekompensatę potencjalnie utraconych dochodów
z tytułu ograniczenia ich działalności.
I z tym trzeba się liczyć.
Więcej str. 6

Wreszcie w domu

P

ierwsza rodzina, która straciła dach
nad głową w katastrofie budowlanej
na ul. Krasickiego, otrzymała od
gminy przygotowane mieszkanie docelowe. Adrianna i Maciej Wołkowie mają
już klucze do swojego dwupokojowego
mieszkania. I są przeszczęśliwi.
- Jest piękne, takie jak chcieliśmy.
Sami wybieraliśmy rozkład pomieszczeń, panele, płytki. Ekipa robiła wszystko pod nasze życzenie - śmieją się młodzi
ludzie.
- Wierzę, że będzie się Wam tu dobrze
mieszkać i znajdziecie tu spokój i przyjazne otoczenie. Tego Wam życzę - mówił
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wręczając młodym ludziom klucze do mieszkania.
Str. 5
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Jan Welc po 20
latach przekazuje
ster władzy
w Związku Emerytów.

Świebodzice

w wycinkach
prasowych

Mamy drugiego
Fajdka!

R

ośnie nowy talent
sportowy
- 15-letni Kuba
Mistrzem Polski
w pchnięciu kulą.

Co mają wspólnego
2

rozmaitości/ogłoszenia

piątek, 29 IX 2017

Świebodzice z chińskim miastem Harbin?

D

zielą nas tysiące kilometrów i ogromne
różnice kulturowe.
A jednak jest pewien
punkt, który zbliża Chiny
i Polskę. To miasto Harbin,
założone pod koniec XIX weku
w Mandżurii przez polskich
inżynierów, pracujących tu przy
budowie Kolei Wschodniochińskiej. To najbardziej polskie miasto na Dalekim Wschodzie, a potomkowie harbińczyków rozsiani są dziś po całym
świecie. W kraju powstają
Kluby Harbińczyka - i taki właśnie klub powstał w Świebodzicach, bo żyją tu potomkowie
budowniczych tego niezwykłego miasta.
To zaskakujące, ale mamy
w Świebodzicach grupę harbińczyków, a zalicza się do niej
przede wszystkim nowy przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Aleksander Jermakow - którego dziadek urodził
się właśnie w Harbinie.
To właśnie z jego inicjatywy
odbyła się uroczysta inauguracja działalności klubu, z udziałem wyjątkowych gości. W sobotę, 23 września, do Świe-

bodzic przyjechali m. in. ksiądz
prof. Bernard Kołodziej - propagator wiedzy o polskiej historii miasta Harbin, a także prezes
Szczecińskiego Klubu Harbińczyka Romuald Oziewicz
i Jerzy Czajewski oraz szefowa chińskiego radia w Polce, Li
Tang. Na spotkanie zaproszony
został także burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
oraz
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Klepiec.
Pojawiły się także osoby, które
urodziły się w Harbinie. Była
zaproszona także konsul generalna Chin, jednak ze względu
na obowiązki nie mogła dotrzeć.
Aleksander Jermakow przedstawił historię powstania miasta
i rolę, jaką w jego założeniu
i rozwoju odegrali Polacy. Mieszkało ich tam ok. 10 tys., mieli
swój kościół, szkoły i liceum,
które ukończył Teodor Parnicki, znany pisarz. Założyli organizację zwaną „Gospodę Polską”, która propagowała polskość, mieli własną prasę, kościoły. Stworzyli na Dalekim
Wschodzie Małą Polskę w czasach, gdy nie było jej na mapach.

To było niezwykłe spotkanie, tak jak i cala historia
harbińczyków - do której wrócimy w kolejnych wydaniach
W latach 50-tych ub. wieku
zostali wyrzuceni przez komunistyczne władze ChRL. Wielu
wróciło do Polski.
Obecnie potomkowie założycieli miasta zrzeszają się
w kluby. Jest ich w Polsce zaledwie dwa. Dolnośląski liczy
8 osób, z czego trzy mieszkają
w Świebodzicach.
- Najważniejsze jest to, że
rodziny harbińskie będą miały
klub zrzeszający nie tylko żyjących, ale i potomków, chcących
tę tradycję kontynuować i podtrzymywać pamięć o naszych
przodkach - mówi Aleksander
Jermakow.
- To niezwykle interesująca
historia, okazuje się, że mamy

w Świebodzicach Polaków,
którzy osiedlali się tutaj z różnych krańców świata: Francji,
Grecji; jest przecież duża społeczność romska, a teraz jeszcze harbińczycy, których losy
rzuciły na Daleki Wschód - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Oto Świebodzice
stały się przystanią, małą ojczyzną dla tak wielu ludzi, o różnych korzeniach, losach, pochodzeniu. To niezwykle ubogaca historię naszego miasta.
Temat jest niezwykle ciekawy i obszerny, dlatego wrócimy
do niego szerzej w następnym
wydaniu Gazety Świebodzickiej.
I

Ciekawostki
„Na wzgórzach Mandżurii” - to pieśń, która stała się hymnem
harbińczyków
450 kg srebra - za tyle Polacy kupili od Chińczyków w Harbinie
gorzelnię
Polacy tworzyli w Harbinie pierwsze cukrownie, młyny
parowe, fabryki papierosów, kotłownie i zakłady metalurgiczne,
a nawet pierwszy browar
Harbin - znany dziś np. ze słynnych festiwali lodowych, liczący
ponad 5 mln mieszkańców
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz udzielił wywiadu dla redaktor
Li Tang - nazywanej przez wszystkich Zosią

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

Sikorskiego
Młynarska
Of. Oswięcimskich
Graniczna
Kolejowa
Ciernie

l. mieszkalny 14 (10)
l. mieszkalny 18 (15)
l. mieszkalny 6 (40)
l. mieszkalny 1 (16)
l. mieszkalny 2 (1)
l. mieszkalny 6 (150A)

431/1
345/7
375/3
632/4
321/32
565/3

2
3
2
4
3
4

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.

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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość zabudowana

431/16

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 , ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Będą
szczepienia
W bieżącym roku nadal
jest kontynuowana akcja
szczepień dziewczynek
w celu ochrony
przed wirusem
brodawczaka czyli HPV.
W tym roku szczepione
będą dziewczynki z I klasy
gimnazjum, a ze względu
na zmiany w systemie
oświaty - z 7 klasy szkoły
podstawowej.
Niestety z przyczyn
niezależnych szczepienie
odbędzie się później.
Prawdopodobny termin
pierwszej dawki
to początek grudnia 2017.
Problemy wynikają
z opóźnień w produkcji
w jedynej fabryce na
terenie USA która miała
długi przestój ze względu
na ... atak hakerski
na system komputerowy.
Będziemy informować
o postępach w sprawie,
a szczegółowe informacje
i terminy będą
tradycyjnie przekazane
w szkołach.
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W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają
na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi

rodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym
pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy: Pani Marta
D
Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.

Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną swoich
zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na
łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś zajmujemy się tematem pożyczek w tzw. parabankach.
- Dzień dobry, kilka lat temu (gdzieś około sześciu) brałam
pożyczkę w parabanku. Część zadłużenia spłaciłam osobie,
która przychodziła do mnie co tydzień po pieniądze.
W pewnym momencie przestałam spłacać i zapomniałam
o temacie. Firma nie upominała się o zaległy dług.
Teraz jednak dostałam wezwanie do zapłaty oraz propozycję
ugody w sprawie rozłożenia mojego zadłużenia na raty.
Nie jestem do końca pewna czy to mój dług, gdyż pisma
przychodzą z jakiegoś Funduszu Sekurytyzacyjnego.
Co mam zrobić? Czy odpowiadać na wezwanie?
Czy możliwe jest, by ktoś inny domagał się ode mnie spłaty,
aniżeli firma, w której zaciągnęłam pożyczkę?
Dziękuję za odpowiedź.
Jolanta
Szanowna Pani Jolanto,
W jednym pytaniu poruszyła Pani kilka bardzo istotnych wątków. Na
początku należałoby określić, czy doszło do przedawnienia Pani roszczenia. Generalną zasadą jest, iż roszczenia majątkowe przedawniają się
z upływem lat dziesięciu. Jednakże roszczenia o świadczenia okresowe
i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po
trzech latach /więcej na temat przedawnienia w tytule VI Kodeksu cywilnego (art. 117 i n.)/. Z Pani zapytania wynika, iż właśnie z takimi roszczeniami mamy tutaj do czynienia, a zatem wierzyciel domaga się od Pani
spełnienia zapewne roszczenia przedawnionego. Roszczenie będzie jednak przedawnione, w sytuacji gdy nie dojdzie do przerwania biegu
przedawnienia lub nie zrzeknie się Pani zarzutu przedawnienia. Przerwa
biegu przedawnienia zachodzi, gdy roszczenie nie jest przedawnione,
a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia ma miejsce, gdy roszczenie już
przedawniło się. Przerwać bieg przedawnienia, ewentualnie przesądzić
|o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia może wiele okoliczności, między
innymi właśnie podpisanie przez Panią ugody w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. W orzecznictwie i judykaturze przyjmuje się, że nawet już
samo podjęcie negocjacji z wierzycielem (nawet bez podpisania porozumienia) powoduje przerwanie biegu przedawnienia (zrzeczenie się zarzutu przedawnienia). Gdyby tak się stało w Pani przypadku, wierzyciel
będzie miał ułatwione zadanie i prawdopodobnie nic by nie stało na przeszkodzie, ku dochodzeniu roszczeń od Pani w sądzie, a następnie przed
komornikiem. Proszę pamiętać o tym, iż roszczenie, mimo że przedawnione jest wymagalne i wierzyciel może od Pani domagać się spełnienia
świadczenia objętego roszczeniem. Natomiast Pani może uchylić się od
wykonania zobowiązania, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia.
Jesteśmy co prawda zwolennikami ugodowego załatwiania sporów i do
tego gorąco zawsze zachęcamy, niemniej jednak w Pani przypadku zalecalibyśmy zachować daleko posuniętą ostrożności i ustalić czy Pani dług
nie jest przedawniony.
Prawdopodobnie, jeżeli nie odpowie Pani na wezwanie wierzyciela,
następnym jego krokiem będzie skierowanie przeciwko Pani powództwa
do sądu. Efektem tego zazwyczaj jest nakaz zapłaty, który wyda sąd, bądź
wezwanie Pani do złożenia odpowiedzi na pozew. Proszę zatem odbierać
korespondencję sądową, gdyż w przypadku nakazu zapłaty będzie Pani
miała jedynie 14 dni na złożenie sprzeciwu. Gdy Pani go nie złoży w terminie nakaz się uprawomocni i wierzyciel będzie mógł bez przeszkód
udać się do komornika, który wszelkimi sposobami będzie od Pani starał
się wyegzekwować należność. Straci Pani również możliwość powołania
się na przedawnienie. Proszę pamiętać, że przedawnienia sąd nie bada z
urzędu, a jedynie na zarzut strony. Zatem będzie Pani musiała w sprzeciwie
(bądź w odpowiedzi na pozew) podnieść zarzut przedawnienia.
Wraz z nakazem zapłaty otrzyma Pani między innymi pozew (to
w nim powinno być wskazane jakiej należności i za jaki okres domaga
się powód). Gdy Pani wniesie sprzeciw nakaz zapłaty straci moc, a sprawa zostanie skierowana do rozpoznania w trybie zwykłym. Wówczas
najbezpieczniej jest podtrzymywać zarzut przedawnia. Sąd w takiej sytuacji, gdy nie stwierdzi innych okoliczności, oddali powództwo. Pod
warunkiem oczywiście, że powód (wierzyciel) wcześniej sam nie cofnie powództwa.
Jeżeli posiada Pani dowody, iż chociażby częściowo Pani spłaciła
zadłużenie, a mimo wszystko powód domaga się całości zadłużenia,
należy w sprzeciwie również podnieść zarzut częściowego spełnienia
świadczenia i wskazać sądowi dowody potwierdzające, jaką część zadłużenia Pani spłaciła. Do sprzeciwu należy dołączyć stosowne dowody
(np. kserokopie dowodów zapłaty).
Poruszyła Pani także bardzo aktualny problem skupowania długów
przez różnego rodzaju firmy, głównie właśnie fundusze sekurytyzacyjne.
Odpowiedź na pani pytanie jest twierdząca. Tak, inna firma może domagać się od Pani zapłaty długu. Prawdopodobnie wierzyciel pierwotny
(ten, u którego Pani pożyczyła pieniądze) po prostu sprzedał Pani dług
innej firmie. Doszło do tzw. cesji wierzytelności. W tym miejscu ważna
uwaga: gdy otrzyma pani nakaz zapłaty z wszystkimi załącznikami, proszę sprawdzić, na jakiej podstawie powód odkupił Pani dług, czy powód
przedstawił w sądzie np. umowę cesji wierzytelności i inne dowody
wskazujące na istnienie i wysokość długu. Jeżeli nie, należy to również
podnieść w sprzeciwie, obok np. zarzutu przedawnienia, a gdyby takowy
był nieuzasadniony - jako samoistny zarzut.
Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda, Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7. 58-160 Świebodzice,

Sienkiewicza w tempie
wieści z miasta
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Nowa podbudowa już została położona i jeśli
wykonawca się spręży, droga będzie przejezdna już
w październiku. To dobra informacja dla kierowców
i właścicieli sklepów, którym zamknięta ulica
Sienkiewicza nieco daje się we znaki

N

aprawa ulicy Henryka
Sienkiewicza to temat,
który mocno zajmuje
mieszkańców, zwłaszcza, że droga była już raz
„poprawiana” przez wykonawcę
jej przebudowy w ramach rewitalizacji Starego Miasta etap II.
W momencie, gdy w kostce
pojawiły się zapadnięcia i dziury, gmina zwróciła się o naprawę
wadliwego odcinka w ramach
umowy gwarancyjnej. Wykonawca fakt, naprawę zrealizował
w 2016 roku, niestety okazała się
ona nieskuteczna i zapadnięcia
się pogłębiły.
Gmina po raz drugi wezwała
więc wykonawcę do usunięcia
usterek - ten jednak odmówił
dalszych napraw twierdząc, że
termin gwarancji już minął.
W tym momencie pojawiają się
zasadnicze rozbieżności pomiędzy stanowiskiem wykonawcy
a Gminą Świebodzice. Samorząd argumentuje bowiem - i chyba słusznie - że w momencie
naprawy wadliwego „towaru”,
termin gwarancji został przedłużony. Wykonawca twierdzi, że
gwarancja objęta umową wyga-

sła - i ten spór będzie musiał rozstrzygnąć sąd.
W międzyczasie Gmina Świebodzice wykonała ekspertyzę
geologiczną, która jednoznacznie wskazała, iż zapadnięcia
i uszkodzenia nawierzchni są
efektem wadliwie wykonanej
podbudowy jezdni.
Samorząd ponowie zwrócił
się więc z pismem do wykonawcy o usunięcie owej wadliwości,
stwierdzonej bezsprzecznie przez
niezależnego biegłego. Niestety,
i tym razem wykonawca odmówił wykonania prac wysuwając dość ciekawy argument - że
winę za uszkodzenia jezdni
ponosi... ciężki sprzęt, jeżdżący
ulicą. Czy ktoś z Państwa widział na tej wąskiej, śródmiejskiej ulicy TIR-a lub ciężarówkę?
Ostatecznie gmina podjęła decyzję o wykonaniu tzw. remontu
zastępczego, by jezdnię naprawić i umożliwić kierowcom bezpieczny przejazd. Po wykonaniu
naprawy samorząd będzie dochodził w sądzie zwrotu należności od pierwotnego wykonawcy zadania.

Nowy rentgen
w przychodni

iedługo w SP ZOZ Miejskim Ośrodku Zdrowia
N
rozpocznie służbę dla pacjen-

Sprzęt udało się zakupić
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Projekt naszego Ośrodka opracowany w pierwszej połowie
ubiegłego roku został pozytywie oceniony tak pod względem formalnym jak i merytorycznym i spośród wielu zgłoszonych został wybrany do
dofinansowania.
W jego ramach zakupiono
także inne urządzenia, w tym
nowoczesny aparat USG klasy
Premium z głowicami bardzo
wysokiej rozdzielczości.
I

Nowy aparat jest już zamontowany

- Materiał został wymieniony
na właściwy - została położona
podbudowa betonowa i na to
miał granitowy, a następnie
dopiero kostka. W takiej technologii, zgodnie z zapewnieniem
inspektora nadzoru - to rozwiązanie jest najlepsze - mówi Witold Baran.

Nowa podbudowa została wykonana w innej technologii - teraz
powinna oprzeć się podmywaniu i innym działaniom sił
zewnętrznych

W Internecie trwa dyskusja, dlaczego aż tyle razy trzeba poprawiać feralny odcinek,
wszyscy zastanawiają się, dlaczego droga została odebrana, mimo ewidentnych wad.
Otóż, szanowni Państwo, w momencie odbioru tych wad nie było, zapadnięcia
ujawniły się tak naprawdę dopiero po dwóch latach od zakończenia prac.
Przejrzeliśmy protokół odbiorczy ul. Sienkiewicza i innych, wykonywanych w obrębie
Rynku w ramach rewitalizacji Starego Miasta, etap II. W dokumencie z dnia
23.12.2013 r. w wykazie usterek, stwierdzonych przez komisję odbiorczą, jest tylko
jedna, dotycząca ul. Sienkiewicza - brak pionowej latarni.
Nie ma słowa o zapadnięciu kostki, bo to wyszło dopiero w trakcie użytkowania
- pierwsze zapadnięcia stwierdzono po dwóch latach. Trudno więc mieć pretensje
do inspektora nadzoru czy komisji odbiorowej, że coś przegapiła - tych wad
wtedy nie było.
Co nie zmienia faktu, że skoro się ujawniły, powinny zostać usunięte w ramach
gwarancji. Tak się nie stało, dlatego miasto naprawia drogę, ale będzie przed sądem
dowodzić, że obowiązek ten spoczywał na wykonawcy.

I jeszcze
ławeczki

REKLAMUJ SIĘ
w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ:
660 157 518
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Mamy też dobrą informację
dla mieszkańców ulicy Sienkiewicza i kierowców - remont miał
potrwać do końca listopada, ale
wszystko wskazuje, że odcinek
będzie oddany do użytkowania
w październiku.

Feralny odcinek?

Do pięknie
przygotowanego placu
zabaw na ul. Zamkowej
przybyły jeszcze
ławeczki na zielonym
skwerze obok.
To doskonale uzupełnia
ten zakątek osiedla
i pozwala cieszyć się
rekreacją
i odpoczynkiem
na świeżym powietrzu.
Ławki zamontował ZGK
Świebodzice na zlecenie
miasta.

FOT. MOZ

tów całkiem nowy aparat do
diagnostyki rentgenowskiej.
Dotychczas używany sprzęt
analogowy został zastąpiony
w pełni cyfrowym, nowoczesnym aparatem RTG oferującym najwyższą na rynku precyzję i jakość zdjęć rentgenowskich dzięki doskonałej
matrycy marki Canon.
- Liczymy, że sprzęt posłuży
naszym pacjentom przez wiele
lat - cieszy się Adrian Szewczyk, dyrektor MOZ.

Nowa podbudowa jest już
gotowa, we wtorek, 26 września,
rozpoczęło się układanie kostki.
Czy tym razem będzie ona
właściwa? - z tym pytaniem
zwróciliśmy się do nadzorującego prace Witolda Barana z Wydziału Infrastruktury Technicznej UM.
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Będzie bezpieczniej
i jaśniej na przejściach
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O

d ponad tygodnia trwa
montaż oświetlenia na
czterech przejściach
dla pieszych w Świebodzicach. Są to miejsca szczególnie uczęszczane, a z racji
dużego ruchu kołowego, należące do wyjątkowo niebezpiecznych.

Oświetlenie montowane jest
w ramach dużego projektu unijnego, związanego z ograniczaniem skutków niskiej emisji, na
który Gmina Świebodzice uzyskała dofinansowanie za pośrednictwem Aglomeracji Wał-brzyskiej. Przypomnijmy tylko, że
wartość całego projektu (a w je-

go skład wchodzi szereg działań,
m. in. przebudowa oświetlenia,
budowa Centrum Przesiadkowego, ścieżek rowerowych czy
zakup czwartego autobusu) to 7
433 750,56 PLN, dofinansowanie 6 110 786,96 PLN.
Jaśniej i bezpieczniej będzie
na dwóch przejściach dla pieszych przy ul. Wałbrzyskiej
(ruchliwa droga krajowa i wojewódzka), Strzegomskiej oraz
Mieszka I (Osiedle Piastowskie,
okolice Biedronki).
O doświetlenie przejść występowali mieszkańcy poprzez
zgłoszenia do budżetu obywatelskiego, a także radni miejscy chociażby przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM
Jarosław Dąbrowski.
- Szczególnie zależało mi na
przejściu przy Biedronce na
osiedlu, to bardzo niebezpieczne
i niedoświetlone miejsce - mówi
radny. - Oświetlenie będzie wykonane w systemie LED, a więc

Najlepsze są proste
pomysły
Trwa montaż słupów na ul. Wałbrzyskiej i Strzegomskiej,
w następnej kolejności ekipy zamontują latarnie na Mieszka I

P

rzez wiele lat mieszkańcy
jednego z budynków na ul.
Zamkowej musieli dojeżdżać do swojego domu szutrową
drogą, która podczas deszczów
uległa podmyciu i wszystko spływało na sąsiadujący chodnik.
Sprawą zajął się Krystian
Wołoszyn, Zastępca Burmistrza,
który wraz z radnym z tego okręgu, Sławomirem Łukawskim,
wymyślili proste rozwiązanie.
Wystarczyło wyburzyć betonowe schody, prowadzące do tego
właśnie budynku, poszerzyć je
i zrobić wjazd dla aut. Małym
kosztem, bez większego ingerowania w jezdnię, mieszkańcy będą
mogli i dojść i dojechać do budynku tą samą drogą.
W następnym numerze pokażemy Państwu efekt końcowy.
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bardzo energooszczędne i jednocześnie dobrze doświetlające.
- Jest to zadanie bardzo
potrzebne, przed nami okres jesienno-zimowy,
gdy szybko zapad
zmrok, a wówczas
spada także widoczność na drodze, co stanowi
szczególne niebezpieczeństwo
dla pieszych - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Montaż oświetlenia ma się
zakończyć w ciągu najbliższych
kilku dni.
To już trzecie zadanie w ramach niskiej emisji, które jest
w trakcie realizacji. Z początkiem września rozpoczęła się
przebudowa Placu Dworcowego, rusza także budowa ścieżek rowerowych.
I

Wreszcie u siebie
Gazeta Świebodzicka
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T

o nasze wymarzone
i wyczekane mieszkanie. Warto było czekać
te kilka miesięcy. Teraz
jesteśmy już u siebie i bardzo
dziękujemy za pomoc - tak dziękowali Adrianna i Maciej
Wołkowie, pierwsi lokatorzy
z zawalonej kamienicy przy ul.
Krasickiego, którzy otrzymali od
miasta wyremontowane mieszkanie komunalne. Klucze wręczył im w poniedziałek, 25 września, burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Jest piękne, takie jak chcieliśmy. Sami wybieraliśmy rozkład

wieści z miasta

pomieszczeń, panele, płytki.
Ekipa robiła wszystko pod nasze
życzenie - śmieją się młodzi
ludzie. Radość i zadowolenie aż
od nich bije. Cieszą się, że
wreszcie mają swoje lokum, jak
sami mówią, o wiele ładniejsze,
niż tamto, na Krasickiego, do
którego zresztą nie zdążyli się
wprowadzić.
Byli jedyną rodziną, której nie
było w domu tamtego feralnego
dnia, 8 kwietnia. Kończyli remont mieszkania na ostatnim
piętrze i mieli się na dniach przeprowadzać. Gdy kamienica niemal zniknęła z powierzchni
ziemi tamtego strasznego poranka, oni mieszkali jeszcze z rodzicami. Razem z malutką córeczką
Laurą. Mogą mówić o niewyobrażalnym szczęściu. Inni ta-

kiego nie mieli. W gruzach budynku zginęło aż 6 osób.
Ale tak jak i inni lokatorzy,
przeżyli ogromną traumę. Własne, bezpieczne, przytulne
mieszkanie, z pewnością pomoże ją ukoić.
- Kochani, dziękuję, że czekaliście z cierpliwością i zrozumieniem, że ze spokojem przyjmowaliście fakt, że pozwolenia,
dokumentacje, procedury, trochę
trwają. Ale wierzę, że będzie się
Wam tu dobrze mieszkać i znajdziecie tu spokój i przyjazne otoczenie. Tego Wam życzę - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wręczając młodym ludziom klucze do mieszkania.
W przekazaniu kluczy wziął
udział także Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn.

Czekamy na oficjalne zakończenie śledztwa
Które ma dać odpowiedź, co było
przyczyną kwietniowej tragedii,
w której śmierć poniosło 6 osób,
w tym dwójka dzieci, a dwupiętrowy
budynek dosłownie został zrównany
z ziemią. Jak już informowaliśmy
w poprzednim wydaniu, śledczy mają
zakończyć prace do k. miesiąca
a najpóźniej do połowy października.
Czekamy zatem na ich opinie,
co spowodowało tak wielki wybuch.

Ada i Maciej nie kryli ogromnej radości i wdzięczności.
- Bardzo dziękujemy panie burmistrzu za pomoc, życzliwość,
jesteśmy naprawdę szczęśliwi,
a mieszkanie jest po prostu piękne - mówili z uśmiechem.
Pokoje pomalowali już sami,
teraz je wyposażają. Pokój malutkiej Laury jest oczywiście różowy.
W mieszkaniu są dwa pokoje,
kuchnia i łazienka.
Kolejne mieszkanie jest już
prawie skończone, klucze dla
następnej rodziny będą przekazane w najbliższych dniach.
Trzecie mieszkanie, dla samotnej pani, jest w trakcie remontu i powinno być gotowe
pod koniec października.
I
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Ada i Maciej są naprawdę szczęśliwi. Mieszkanie, na które
czekali kilka miesięcy, w pełni spełniło ich oczekiwania.
- Bardzo dziękujemy - mówią. Niech Wam się tu dobrze mieszka,
życzymy z całego serca!

Na docelowe lokum czeka jeszcze jedna rodzina
Chodzi o rodzinę, która jako pierwsza otrzymała od miasta
mieszkanie. Wprawdzie lokal z pokojem i kuchnią jest
mieszkaniem zastępczym dla matki z synem, jednak znalezienie
mieszkania, które będzie spełniało wymagania rodziny, zaczyna
stawać się problematyczne. Przedstawiona niedawno przez miasto
propozycja ładnego, dwupokojowego mieszkania, z oknami
wychodzącymi na ogród, w spokojnej części miasta, została
kategorycznie odrzucona. Na razie miasto nie dysponuje inną
propozycją, ale oczywiście samorząd będzie poszukiwał
dla rodziny innego, bardziej satysfakcjonującego, lokum.

Bajkowy ogródek

wieści z miasta
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Gdy sąsiedzi się skrzykną, mogą zrobić coś naprawdę dobrego

zamiast kącika dla meneli
W

ielkie brawa dla
pań - bo to jednak
ich zasługa - z kamienicy przy ul.
Piłsudskiego 4. Kilka sąsiadek
postanowiło zrobić porządek na
podwórku i przy okazji stworzyć uroczy kącik do odpoczynku i rekreacji. W sprawie dopo-

mógł radny Jan Klepiec, burmistrz Bogdan Kożuchowicz
bez problemu pozwolił na zagospodarowanie fragmentu przy
murach - i powstał cieszący
oko, wypielęgnowany ogródek,
w którym sąsiedzi spędzają
każdy, ciepły weekend.
- Tu był zaułek dla pijaków
- nie owija w bawełnę jedna
z pań, która tu mieszka. - Wiecznie hałasy, picie, załatwianie się.
Mieliśmy tego dość.
Grupa lokatorów z kamienicy
zwróciła się do burmistrza
o zgodę na zagospodarowanie
i wygrodzenie części podwórza,
chodziło o fragment, przylegający bezpośrednio do zabytkowych murów obronnych. Wstawił się tu także radny Jan Klepiec. Burmistrz zgodził się na
ciekawą inicjatywę mieszkańców. Efekty są naprawdę
imponujące.
Teraz sąsiedzi mają zielonokwiatowy zakątek, w którym
kwitną kwiaty i rośliny. Jeden
z panów zrobił własnoręcznie
ławkę i stół, a także uroczą „studnię”, która jest także ozdob-

nym kwietnikiem. Wzdłuż siatki rosną kwiaty, które szczególnie upodobały sobie motyle.
Przylatuje ich tu mnóstwo.
- Ten ogródek to nasze oczko
w głowie, bardzo się cieszymy,
że udało się to zrobić i wreszcie
jest nie tylko porządek, ale i naprawdę ładne miejsce - mówią
zadowolone panie.
I to nie wszystko - mieszkańcy - także we własnym zakresie - utwardzili fragment podwórza i wydzielili miejsca parkingowe.
Drodzy Państwo - zasługujecie naprawdę na gratulacje
i wielkie słowa uznania, że
zamiast narzekać i wyciągać
o wszystko ręce do miasta, zakasaliście rękawy i zrobiliście
coś sami dla siebie. Wielkie
brawa, jesteście przykładem
i wzorem da innych!
Wiele jest takich podwórek
w naszym mieście, one służą
przecież konkretnym mieszkańcom, osobom, które tam
właśnie zamieszkują. Pomyślcie Państwo, że przecież można
się z sąsiadami porozumieć

Lokatorzy z kamienicy nr 4 na Piłsudskiego pokazali, że chcą
i potrafią zrobić coś dla siebie. - Mamy teraz gdzie usiąść
w ciepłe dni, zrobić grilla, miło spędzić sobotę - cieszą się
i zrobić coś razem - dla siebie,
swoich dzieci. Kiedyś się mówiło na to „czyny społeczne”.
Dziś oczywiście kpimy i wyśmiewany to zjawisko, ale przecież nie ma w tym nic złego by
zakasać rękawy i zrobić coś dla
siebie i swoich bliskich.
Lokatorzy z kamienicy nr 4
na ul. Piłsudskiego są tego naj-

lepszym przykładem. Prosimy
o więcej!
A jeśli macie Państwo podobne „perełki” na swoich podwórkach - napiszcie do nas, przyjedziemy je sfotografować i pokazać innym!
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl
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Kilka schodów
- wielka rzecz
poprzednim numerze
pisaliśmy o wykonaniu
W
przez miasto nowych schodów

i barierek na Osiedlu WSK, przy
numerze 1. Zadanie bardzo
drobne, ale ważne dla niepełnosprawnego pana, który mieszka
pod tym numerem i korzysta ze
schodów.
Pan Tadeusz Noga, bo o nim
mowa, zadzwonił do naszej
redakcji z podziękowaniem.
- Chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi
Bogdanowi Kożuchowiczowi
za tę inwestycję - mówi pan
Tadeusz. - Te schody i barierka
są dla mnie bardzo ważne, bo
mam protezę nogi i ciężko jest
mi się poruszać.
Cieszymy się, że inwestycje
nawet te naprawdę niewielkie są rzeczywiście przydatne i doceniane przez mieszkańców.
Panu Tadeuszowi życzymy
dużo zdrowia i oby schody posłużyły jak najdłużej.

To wcale nie pożegnanie...
8

P
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ożegnania zawsze są
smutne - nawet wtedy,
gdy ktoś, kogo żegnamy
tak naprawdę nie odchodzi w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo pan Jan Welc, choć
oficjalnie przestał pełnić funkcję
Przewodniczącego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach,
to przecież z organizacją się nie
rozstaje. Panie Janie - tak szybko nie puścimy pana na „emeryturę”.
Pożegnanie długoletniego szefa Związku miało miejsce 19
września, podczas dorocznego
Dnia Seniora.
Z tej okazji seniorzy zaprosili
na swoją uroczystość przyjaciół,
osoby od lat wspierające działalność związku, sponsorów: Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa, Przewodniczącego Świebodzickiej Rady Seniorów Henryka Sawę; Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbietę Krzan, Prezesa
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach Piotra
Zalewskiego, a także duchownych: księdza dziekana Józefa
Siemasza wraz z księdzem Piotrem Okońskim i wielu innych.
Jan Welc prowadził organizacją przez 20 lat. Ale, jak sam
przyznał, czas oddać stery w młodsze ręce.
- Jesteśmy po to, by podtrzymywać ducha i energię wśród
nas, bo przecież jesteśmy coraz
starsi, mamy coraz więcej dolegliwości. Trzeba to przezwyciężać. Ustępuję więc miejsca
nowej energii, nowej osobie,
która jest doskonale przygotowana do tego, by dalej prowadzić i rozwijać nas związek
- mówił Jan Welc. - Dziękuję
wszystkim za te wspólne lata.
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Ustępujący przewodniczący
odniósł się do lat spędzonych
w związku, ale zaapelował także
do swoich koleżanek i kolegów.
- Kochani seniorzy mam prośbę - nie ociągajcie się, bądźcie
aktywni, uczestniczcie w życiu
związku, miasta, przychodźcie
do nas, a teraz myślę, że będzie
się jeszcze więcej działo, będzie
jeszcze ciekawiej. Życzę wszystkim zdrowia i wszelkich dobrodziejstw - zakończył, lekko wzruszony, swoje wystąpienie.
Osobą, która po zatwierdzeniu
przez Zarząd Rejonowy, obejmie funkcję prezesa, będzie
Aleksander Jermakow, przedstawiony na spotkaniu. W sile
wieku, energiczny, konkretny
i zapowiadający wiele nowych,
ciekawych projektów. O tym
i o planach rozwoju organizacji
pan Aleksander opowie już w kolejnym wydaniu naszej Gazety
Świebodzickiej - czytajcie nas
13 października!
- Chcę najserdeczniej podziękować za wkład pracy, zaangażowanie, życzliwość - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Kończy się jakiś etap, ale
otwiera nowy, bo przecież pan
nie odchodzi on nas, tylko rezygnuje z funkcji, ale będzie pan
nadal służył doświadczeniem
i radą. Czekamy więc na kolejne
spotkania, wspólne uroczystości
- podkreślał burmistrz, przekazując wraz z Przewodniczącym
RM Łukaszem Kwadransem pamiątkowe podziękowanie, kwiaty i kosz słodkości.
Podczas uroczystości Zarząd
Związku wręczył podziękowania swoim zasłużonym członkom i sponsorom. Dyplomy trafiły do: Stanisławy Mosiężnej,
Rozalii Szplit, Zofii Oskroby,
Prezesa Związku Wodociągów
i Kanalizacji Piotra Zalewskiego oraz Liany Sztor-Marci-

Pamiątkowy dyplom z podziękowaniem od burmistrza Bogdana
Kożuchowicza w imieniu władz samorządowych. - Pana wkład
w rozwój społeczny miasta jest nieoceniony - podkreślał
burmistrz

niak, zaprzyjaźnionej ze związkiem i przez wiele lat współpracującej z organizacją.
Liana zabrała głos publicznie
po raz pierwszy od kilku lat
(podczas których wracała do
zdrowia po ciężkim urazie), prezentując doskonałą formę i energię.
- To podziękowanie to odcinania kuponów z tego, co było
dawniej, Ale ja wracam, kochani, do aktywności, do życia, by
nadal pomagać potrzebującym,
samotnym, skrzywdzonym, by
walczyć i działać w imieniu
takich właśnie osób - podkreślała Liana Sztor.
Bardzo nas to cieszy, bo Liana
Sztor-Marciniak to niezwykle
kreatywna osoba, wspaniały
społecznik i serdeczny człowiek,
który przez wiele lat swojej działalności społecznej pomagał,
wspierał, organizował ciekawe
zajęcia właśnie dla osób w wieku senioralnym.
Wystąpił także zespoły Akord
działający przy Związku, Czerwona Róża oraz Catawba, były
życzenia, serdeczności i prezenty dla pana Jana Welca.
Redakcja Gazety Świebodzickiej przyłącza się do podziękowań dla Pana Jana, który bez
wątpienia przyczynił się istotnie

Podziękowania od Związku
dla przyjaciół i swoich
członków - m. in. dla Liany
Sztor-Marciniak
do budowania społeczeństwa
obywatelskiego w naszym mieście, rozwoju organizacji a przede wszystkim aktywizacji osób
starszych. Dziękujemy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło nie tylko władz
samorządowych, ale szefów instytucji, które od lat wspierają
finansowo naszych seniorów

Jan Welc zaprezentował swojego następcę - Aleksander
Jermakow obejmie oficjalnie funkcję przewodniczącego
po zatwierdzeniu przez Zarząd Rejonowy

Podziękowanie
dla

Pana Jana Welca
za działalność na rzecz aktywizacji osób
w wieku senioralnym oraz wieloletnie przewodniczenie
świebodzickiemu oddziałowi Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Dziękuję za Pana pracę i poświęcenie na rzecz mieszkańców
Świebodzic, wkład w rozwój miasta na płaszczyźnie
społecznej i kulturalnej, inicjowanie kształtowania się
społeczeństwa obywatelskiego, wytrwałość i zrozumienie
potrzeb drugiego człowieka oraz za owocną współpracę
z samorządem Świebodzic.
Pana działalność to dowód najwyższego zaangażowania
w pełnione obowiązki.
Życzę, aby kolejne lata były obfite w zdrowie
i nowe doświadczenia, a każdy dzień niósł wszelką
pomyślność w życiu osobistym.
Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz

Dzień Seniora to obowiązkowy akcent artystyczny - chociażby
w wykonaniu zespołu Akord, który - co trzeba tu przywołać
- wymyślił właśnie Jan Welc

Świebodzice w wycinkach
prasowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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akie były marzenia świebodziczan w 1995 roku? Kino, basen i parki. Wszystkie te rzeczy udało się spełnić, jedynie kino już nie funkcjonuje, ale za to mamy przepiękny park i wspaniałe dwa baseny - ten kryty już wkrótce będzie
znów czynny po gruntownym
remoncie.
Zapraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury kolejnego odcinka lubianego przez Państwa
cyklu wycinków prasowych,
poświęconych naszemu miastu.
Pochodzą one z lokalnej prasy II

historia Świebodzic w wycinkach

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.
Jesteśmy w roku 1965 i sprawdzamy, czego dotyczyły w tym
czasie doniesienia prasowe. Jest
jak zawsze najwięcej o zakładach pracy, trochę kroniki kryminalnej, wydarzenia i sukcesy
sportowe. Natrafiliśmy także na
ciekawy artykuł, dotyczący funkcjonującej w naszym mieście

- i jedynej w ówczesnym
województwie wrocławskim - fabryce... szczotek
i pędzli malarskich. Nazywało się to dumnie
Spółdzielnia
Pracy
Szczotkarskiej im. Młodej Gwardii...
Pozdrawiamy serdecznie naszych Drogich Czytelników i zapraszamy do lektury.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej
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Świadkowie nieludzkiej
ziemi wciąż są wśród nas
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igdy więcej wojny
- to przesłanie, które
przekazała młodzież
z Gimnazjum nr 1 im.
Sybiraków podczas miejskich
obchodów Dnia Sybiraka. Świebodzickie uroczystości odbyły

Dzień Sybiraka

się we wtorek, 18 września.
Odprawiona została uroczysta
msza święta w kościele pw. Św.
Mikołaja, odbył się apel pod
obeliskiem upamiętniającym
ofiary zsyłki, a na końcu uczestnicy udali się do Miejskiego
Domu Kultury.
W uroczystościach udział
wzięli: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Jan Klepiec;
władze Związku Sybiraków w Świebodzicach - z przewodniczącym Tadeuszem
Fedorowiczem i wiceprzewodniczącą Jadwigą Pichurską; przedstawiciele Zarządu Okręgowego Związku, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Agnieszka Gielata, młodzież i nauczyciele
z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków.
Mszę
odprawił
ksiądz dziekan Józef
Siemasz, a homilię
wygłosił ksiądz Augustyn Nazimek, kapelan Sybiraków i długoletni proboszcz parafii Św. Mikołaja.
Tadeusz Fedorowicz, przewodniczący świebodzickiego
Związku Sybiraków podkreślal, że

wrzesień jest miesiącem szczególnej pamięci.
- Nie tylko obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale także napaść Związku
Radzieckiego na Polskę, który
spowodował masowe i wywózki
rodaków na Wschód. Te daty
nigdy nie mogą zostać zapomniane - mówił.
- Jesteśmy już tym ostatnim,
najmłodszym pokoleniem, które
przeżyło gehennę zsyłki, którzy
byli tam, na nieludzkiej ziemi.
Cieszymy się bardzo, że możemy świętować i wspominać nasze trudne chwile razem z młodym pokoleniem, młodzieżą,
z władzami miasta, mieszkańcami - podkreślała Jadwiga Pichurska.
Pod pomnikiem ofiar zsyłki
złożono kwiaty i znicze, następnie uczestnicy udali się pod pomnik Jana Pawła II. Reszta uroczystości odbyła się w Miejskim
Domu Kultury.
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Tu głos zabrał m. in. burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans, który podkreślał, jak ogromne znaczenie ma podtrzymywanie tożsamości narodowej
i prawdy historycznej poprzez
kultywowanie pamięci o tych
tragicznych wydarzeniach.
- Mamy jeszcze tę wspaniałą
możliwość kontaktu z Państwem, którzy jesteście właśnie
tą „żywą” historią, o której uczyliśmy się na lekcjach historii
- mówił.
Druga część obchodów odbyła się w Miejskim Domu Kultury
Związek Sybiraków uhonorował wieloletnią dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1,
Małgorzatę Schabowską, dzięki której staraniom szkołą orzymała zaszczytne imię Sybiraków. W przyszłym roku, w ostatnim dniu funkcjonowania placówki, obchodzona będzie okrągła 10. rocznica nadania tej nazwy. Jest ona niezwykle ważna

dla członków Związku, co podkreślają na każdej uroczystości.
Młodzież z Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków zaprezentowała
spektakl, były okolicznościowe
przemówienia i poczęstunek,

przygotowany m. in. przez wspaniałe panie ze Stowarzyszenia
„Senior=Aktywny obywatel”.
Pomagały także sympatyczne
dziewczęta z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

- Wierzymy, że kolejne pokolenia będą utrwalać pamięć
o tamtych tragicznych wydarzeniach - mówił Tadeusz
Fedorowicz, szef Związku Sybiraków

Kwiaty od delegacji władz samorządowych: od lewej
Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się
pierwsza masowa deportacja Polaków
na Sybir, przeprowadzona przez
NKWD. W głąb Związku Sowieckiego
wywieziono około 140 tys. obywateli
polskich. Wielu umarło już w drodze,
tysiące nie wróciły do kraju.
Wśród deportowanych były głównie
rodziny wojskowych, urzędników,
pracowników służby leśnej i kolei ze
wschodnich obszarów przedwojennej
Polski.
Władze ZSRS traktowały wywózki
nie tylko jako formę walki z wrogami
politycznymi, ale także element
eksterminacji polskich elit, a przede
wszystkim możliwość wykorzystania
tysięcy osób jako bezpłatnej siły
roboczej. Katorżnicza praca
w syberyjskiej tajdze przy sięgającym
kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie

i chorobach zabijała wielu zesłańców.
Była to przemyślana i planowo
przeprowadzana zbrodnia na polskim
narodzie.
Wysiedlani mieszkańcy Kresów
Wschodnich byli często zaskakiwani
przez Sowietów w nocy lub o świcie,
a następnie zmuszani do jak
najszybszego spakowania
najpotrzebniejszych rzeczy
i prowiantu. Deportowanych, często
całe rodziny, kierowano na dworzec
kolejowy, na którym oczekiwały już
nieocieplane wagony. Panujące w nich
przepełnienie, chłód, fatalne warunki
sanitarne oraz niedostatek wody pitnej,
wpływały na znaczny odsetek
śmiertelności już w czasie trwającego
wiele tygodni transportu.
W lutym 1940 roku deportowano
łącznie ok. 140 tys. polskich obywateli
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- wywieziono ich do Kraju
Krasnojarskiego, Komi, a także
obwodów: archangielskiego,
swierdłowskiego oraz irkuckiego.
Ci, którzy przeżyli transport, byli
skazani na niewolniczą pracę, m.in.
przy wyrębie lasów i budowie linii
kolejowych. Codziennie toczyli walkę
o przetrwanie w sowieckich obozach,
w których - poza mrozem - więźniom
dawały się we znaki głód,

powodowane przez robactwo choroby,
a także stosujący represje sowieccy
strażnicy.
Masowe zsyłki rozpoczęte 10 lutego
władze ZSRS kontynuowały
w następnych miesiącach - kolejne
wielkie akcje deportacyjne
przeprowadzono 13 kwietnia,
na przełomie czerwca i lipca
oraz w maju i czerwcu 1941 roku.
Ponadto Sowieci wywozili z terenów
przedwojennej Polski mniejsze,
kilkusetosobowe grupy mieszkańców.
Według szacunków władz RP
na emigracji, w wyniku wywózek
zorganizowanych w latach 1940-1941
do syberyjskich łagrów trafiło około
milion osób cywilnych, choć
w dokumentach sowieckich mówi się
o 320 tys. wywiezionych. Część z nich
z łagrów wydostała się dzięki

formowanej na terenie ZSRS
(po zawarciu układu Sikorski-Majski)
armii gen. Władysława Andersa.
Deportacje ludności polskiej w głąb
ZSRS z lat 1940–1941 nie były
ostatnimi. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej w 1944 roku na teren
okupowanej przez Niemców Polski
warunków życia w surowym klimacie
syberyjskich stepów doświadczyli
m.in. wywiezieni do łagrów żołnierze
AK oraz ludność cywilna z zajętego
przez Sowietów terytorium. Gros
deportowanych wróciło do kraju
w ramach przeprowadzanych
do końca lat 50. akcji repatriacyjnych.

Źródło: IPN

Dwa koła mają moc
10
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olejna, udana edycja
Happeningu Rowerowego za nami. W poniedziałek, 18 września, Rynek zapełnił się rowerzystami, a w ramach wydarzenia odbyło się mnóstwo atrakcji,
zabaw i pokazów. Było też spotkanie z mistrzami.
Uczestników powitał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Dziękuję, że z roku na rok
jest nas coraz więcej, i to od najmłodszych po seniorów - podkreślał burmistrz. - Warto promować jazdę na rowerze, bo
przecież w dzisiejszym

happening

świecie, tak zagęszczonym od
ilości samochodów, ta idea ma
niezwykłe znaczenie.
Burmistrz tego dnia także
przyjechał do urzędu na rowerze
i wraz z innymi uczestnikami
wziął udział w tradycyjnej paradzie wokół ratusza. Na rowerze
przejechał także Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
nauczyciele ze szkół, opiekunowie, siostry z Domu
Pomocy Społecznej
dla dzieci i wielu
mieszkańców
naszego miasta.

Na placu przed magistratem
rozłożyło się miasteczko ruchu
drogowego, gdzie można było
sprawdzić swoją znajomość
przepisów; policja jak co roku
znakowała rowery, do swojego
stanowisko zapraszał także Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Stowarzyszenie „Rowerowe Świebodzice” zaprosiło
wszystkich do bicia rekordu
w jeździe na trenażerach - udało
się w sumie przejechać 145 km,
a młodzi zawodnicy z klubu
Taekwondo THAI PAN pokazali wspaniałe umiejętności.
Niewątpliwie
największą
atrakcją był pokaz jazdy na
rowerze i monocyklu w wykonaniu dwóch utytułowanych
zawodników, Mistrzów Polski
i Europy w swoich dyscyplinach: Jonasza Pakulskiego
i Aleksandra Parulskiego.
Jonasz Pakulski jest uczestnikiem X edycji programu Mam
talent i prawdziwym akrobatą,
jeśli chodzi o jazdę na rowerze.
Podczas happeningu pokazał
niezwykłe umiejętności - skok
wzwyż na rowerze, piruety,
skoki na jednym kole. Już po
Najwięcej frajdy sprawiły
pokazy „magików” dwóch
i jednego kółka. To, co
zaprezentowali Jonasz
Pakulski i Aleks Parulski,
to najwyższej klasy
umiejętności.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz tego dnia przyjechał do pracy
rowerem

Widowiskowa parada wokół ratusza to żelazny punkt happeningu

pierwszym triku zgromadzeni na
Rynku widzowie zrobili jedno,
wielkie „WOW”.
Podziw i gorące oklaski wzbudziły także umiejętności Aleksa
Parulskiego, który na swoim
monocyklu (czyli „rowerze” jednokołowym, bez kierownicy),
również wykonywał zaskakujące sztuczki.
Dodatkowy atutem happeningu była piękna, słoneczna pogoda.
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15 września odbyła się doroczna akcja Sprzątanie Świata

Szkoły, przedszkola, instytucje, włączyły się w porządkowanie najbliższej okolicy
w ramach Sprzątania Świata. Pamiętajmy, by dbać o środowisko i swoje otoczenie
nie tylko w tym szczególnym dniu

ZGK
Bardzo ciekawą akcję zorganizowała
spółka ZGK Świebodzice, która zaprosiła
do siebie maluszki z niepublicznego przedszkola
„Kubuś Puchatek” z Osiedla Piastowskiego.
Dzieci przyglądały się z zaciekawieniem pracy
śmieciarki, odkurzacza chodnikowego
oraz zamiatarki.
Oczywiście, największą frajdą była możliwość
wejścia do różnych aut i przejechania się małą
zamiatarką.
Dzieciaczki zostały poczęstowane cukierkami
i lizakami, jak również zostały zaproszone
na kolejne spotkania. Uświadamianie i nauczanie najmłodszych prostych zasad utrzymania czystości
wokół siebie z pewnością może się przyczynić do tego,
że nasze miasto
będzie bardziej
czyste i zadbane.
Brawo dla ZGK,
naprawdę świetna
akcja.

Szkoła Podstawowa Integracyjna
Szkoła włączyła się do akcji w dwojaki sposób: klasy starsze,
tj. piąta, szósta, siódma oraz druga i trzecia gimnazjum wyruszyły
wraz z wychowawcami w teren posprzątać najbliższą okolicę, pozostałe
klasy miały za zadanie stworzenie śmieciowego „Stworka Zmorka”
z różnych
niepotrzebnych
już rzeczy.
Wszyscy spisali
się na medal.
Okolica szkoły została
posprzątana a my do dzisiaj możemy cieszyć
oko pięknymi pracami wykonanymi
przez młodszych uczniów,
które są wyeksponowane w holu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3
W tym dniu w klasach I-III obowiązywał wszystkich strój w kolorze zielonym.
Odbyła się również zbiórka makulatury i surowców wtórnych. Pieniądze
ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele Samorządu Uczniowskiego kl.1-3
(zakup nagród, dekoracje, itp.) Akcja Sprzątanie Świata była również okazją
do udziału w konkursie plastyczno-technicznym. Uczniowie klas 1, 2 i 3
wykonywali piękne prace, w których przedstawiali swoje pomysły
na powtórne wykorzystanie zużytych materiałów codziennego użytku.
Kl. 2-3 z różnych materiałów miały za zadanie wykonać „Ekologicznego stworka”,
a kl.1 kolorowały obrazki o tematyce ekologicznej.

Szkoła Podstawowa nr 4
O celach i historii tej wspaniałej akcji
przypomniała klasa VI A na apelu
ogólnoszkolnym. Uczniowie z klasy III B
zaprezentowali nam krótki program artystyczny,
w którym zachęcali nas do aktywnego działania
na rzecz środowiska, zmiany nawyków
w codziennym życiu i selekcjonowaniu odpadów.
Uczniowie obejrzeli także film edukacyjny
„Zgodnie z naturą” oraz prezentację
multimedialną „Dobre rady na odpady”.
Wyjście w teren uniemożliwiła niesprzyjająca pogoda.

Gimnazjum nr 1
Wzorem lat ubiegłych do akcji włączyli się
uczniowie klasy 2a i 3b, porządkując okolice
ścieżki nad rzeką Pełcznicą.

Konkurs na logo SP2
WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Szkoła zapraszamy rodziców i uczniów do wspólnej zabawy i konkursu na logo Szkoły Podstawowej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.10.2017r.
Wymagania? Logo powinno być:
G być czytelne i łatwe do zapamiętania,
G być łatwo identyfikowane ze szkołą
G wzbudzać pozytywne emocje.
Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej szkoły lub na funpage’u.

Przedszkolaki

Językowy maraton

One także oczywiście sprzątały świat.
Np. w Niezapominajce dzieci od rana
porządkowały przyniesione przez siebie
surowce wtórne: makulaturę, butelki
plastikowe, puszki. Oglądały także filmy

edukacyjne, rozwiązywały zadania
na tablicy multimedialnej, wykonywały
prace plastyczne. W każdej grupie
odbyły się pogadanki, które
uświadomiły dzieciom konieczność
ochrony środowiska.

22 września 9 uczniów LO w Świebodzicach wzięło udział w Maratonie Językoznawczym
w Instytucie Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Konkurs, wzorem lat ubiegłych, organizowany jest
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
i ma zadanie propagowanie wiedzy językoznawczej w oparciu o znajomość języka angielskiego.
Trzy drużyny trzyosobowe z naszej
szkoły konkurowały z ponad 50 drużynami z dolnośląskich szkół ponagminazjalnych. Nasze drużyny wystąpiły w składzie:
Michalina Adamek, Ania Bułas, Weronika Kobos, Luiza Wierzbicka z klasy 2a
oraz Gerard Gawłowski, Kamil Kozar,
Kuba Marcyniuk, Cyprian Mitręga
i Hubert Muszyński z klasy 2b.
Zadania nie należały do najłatwiejszych,
wymagały kreatywnego myślenia i nieszablonowego podejścia do zagadnień językowych.

Do 6. Festiwalu Aktorstwa Filmowego
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o raz kolejny zapraszamy
na 6. Festiwal Aktorstwa
Filmowego w Świebodzicach. 15 i 16 października odbędzie się cykl wydarzeń
z udziałem znakomitych artystów, wielkich osobowości polskiego kina.
Przed świebodzicką publicznością wystąpią: Bogusław Linda, Jan Nowicki, Olgierd Łukaszewicz i Anna Samusionek.

Swój monodram pokaże także
młody aktor Hubert Kułacz.
Obecność FAF w Świebodzicach to efekt dobrej współpracy
miasta i organizatorów wydarzenia.
- Spotkałem się tu w ogromną
życzliwością i otwartością burmistrza Bogdana Kożuchowicza, któremu pomysł zorganizowania w Świebodzicach wydarzeń w ramach FAF bardzo się
spodobał, za co serdecznie dzię-

WAŻNE
Wstęp na spotkania z artystami jest bezpłatny, trzeba jednak
odebrać specjalne, bezpłatne zaproszenie, w dnu 30.09.,
w godz. 15-18:00, w ratuszu miejskim (Rynek 1),
a jeżeli wejściówki będą jeszcze dostępne, także w kolejnych
dniach w Wydziale Promocji UM, tel. 74 666 95 71.
Ze względu na chęć umożliwienia spotkania z artystami jak
najszerszej publiczności, jedna osoba będzie mogła otrzymać
maksymalnie dwie wejściówki.

kuję - mówi Stanisław Dzierniejko, dyrektor generalny festiwalu.
W 6. edycji FAF wydarzenia
festiwalowe, oprócz Wrocławia,
zagoszczą jeszcze w Bystrzycy
Kłodzkiej i właśnie Świebodzicach.
Spotkania z artystami zaplanowano na 15 i 16 października:
G Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem - laureatem Platynowego Szczeniaka - nagrody za
wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym
15 października (niedziela)
godz. 16:00, Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13
G Monodram poetycko-muzyczny pt. „Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny” w wykonaniu Anny Samusionek
15 października (niedziela)
godz. 18.00, Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13

G Czytanie bajek oraz wspólna zabawa z Anną Samusionek
16 października (poniedziałek)
godz.11:00, Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Księcia Bolka 17
G Monodram Huberta Kułacza z udziałem młodzieży
16 października (poniedziałek)
godz. 12:00, Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13
G „Lwowska tęsknota” spektakl teatralno-muzyczny w wykonaniu Jana Nowickiego
16 października (poniedziałek)
godz. 18:00, Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13
G Po spektaklu spotkanie z Janem Nowickim, promocja książki „Białe walce”, autorstwa aktora
G Spotkanie z Gwiazdą - Bogusław Linda
16 października (poniedziałek)

FOT. UŻYCZONE FAF

już tylko dwa tygodnie
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Zdjęcie z ubiegłorocznej gali FAF - tort kroją, od lewej: Stanisław
Dzierniejko, dyrektor generalny festiwalu, Małgorzata
Kożuchowska i Robert Gonera
godz. 20:00, Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13.
Po spotkaniach będzie oczywiście możliwość otrzymania
autografu od gwiazdy. W dniu
otwarcia festiwalu, czyli w sobo-

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

PONIEDZIAŁEK

I gr.1, godz. 15.00
I gr. 2, godz. 16.30

CZWARTEK

Taniec towarzyski
I dzieci - 17.15
I dorośli - 18.15

ŚRODA

Breakdance
I godz. 16:00

PIĄTEK

Szachy
I gr. początkująca, godz. 16.00
I gr. średnio zaawansowana,
godz. 17.15
Plastyka dla dzieci

Hip-hop
- godz. 16:00

Gramy dla Artura

Jesienne kino w Świebodzicach

października w Manufakturze w Świdnicy za13
gramy dla chorego na raka jelita

apraszamy na jesienne kino
premierowe w Miejskim
Z
Domu Kultury, będziemy mieli

grubego Artura Sotka z zespołu
No Business. Artur jest świebodziczaninem. Na scenie wystąpią Paranoja Hotel i Zakaz
Wjazdu, a cały koncert utrzymany będzie w stylistyce blues
- rocka. Niech ten koncert będzie
początkiem wszelkiej pomocy
dla Artura! Bądźcie z nami
w piątek 13 października o godz.
20:00.
Bilety w cenie 25 zł czekają
na was w Manufakturze. Rezer-

wacji możecie dokonać pod numerem trl. 508 358 250.
Całość ze sprzedaży biletów
zostanie przekazana na leczenie
Artura!
Patronat medialny nad koncertem objęło Radio Złote Przeboje. Od 3 października od godz.
16:00 usłyszycie o nas na 91,8
FM.

dla Państwa bezpłatne wejściówki na seanse!
Premierowe kino powraca do
Świebodzic. Już 17 października
będzie można zobaczyć dwie
najnowsze produkcje, mające
niedawno premierę na dużym
ekranie.
Pierwsza z nich to propozycja
dla młodszej widowni - czyli
przygody zwariowanych Mi-

nionków, Gru i jego uroczej
rodzinki, do której niespodziewanie dołączy... Dru, czyli brat
bliźniak. Zapowiada się niezła
zabawa! Zapraszamy na seans
o godz. 16:30.
A o godz. 18:30 najnowsza
polska komedia „Botoks” w reżyserii Patryka Vegi - twórcy
„Pitbulla”.
Ceny biletów: 14 zł ulgowy,
16 zł normalny. Gorąco zapraszamy.
I

Mamy dla Was bezpłatne wejściówki
Jak zawsze pamiętamy o naszych drogich Czytelnikach i mamy
dla Was kilka bezpłatnych wejściówek na seanse. Na dzieci czeka
aż 6 takich biletów. Aby je zdobyć, wystarczy do nas zadzwonić
na numer: 660 157 518 i odpowiedzieć na proste pytanie:
Podaj chociaż dwa imiona Minionków.
Jeśli chodzi o drugi film, mamy dwa podwójne bilety, a aby je
otrzymać również trzeba zadzwonić na wskazany powyżej numer
i odpowiedzieć na pytanie:
Co to jest botoks?
Czekamy na telefon w poniedziałek, 2 października, w godzinach
15:00-16:00.
Dodajmy jeszcze, że bilety dla najmłodszych - po raz kolejny
- ufundowali niezawodni radni miejscy z Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza. Dziękujemy. Wejściówki dla dorosłych to prezent
od dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszki Gielaty - również
bardzo dziękujemy.

tę 14 października, od godz.
7.00, ogólnopolska TVP INFO,
będzie transmitować na żywo
przygotowania do wieczornej
gali.
I

Energylandia zdobyta
sport
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egoroczna aura nie rozpieszczała miłośników
aktywnego wypoczynku. Nie pokrzyżowała
ona jednak planów spragnionych
mocnych wrażeń uczestników
zorganizowanej przez OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. wyciecz-

ki do Energylandii w Zatorze,
która odbyła się w sobotę 23
września.
Była to pierwsza impreza
w ramach podjętej ostatnio przez
OSiR działalności w zakresie
organizacji turystyki. Wzięło
w niej udział 46 osób w wieku

od kilku do kilkudziesięciu lat,
nie tylko ze Świebodzic, ale
także z Wałbrzycha, Świdnicy,
Żarowa i Mokrzeszowa. Energylandia jest stosunkowo nowym,
ale już bardzo dobrze znanym,
największym w Polsce rodzinnym parkiem rozrywki. Miłośnicy dobrej zabawy mogli tam,
w zależności od upodobań, siły
charakteru i zapotrzebowania na
adrenalinę wybierać pomiędzy
Bajkolandią, Strefą familijną lub
Strefą ekstremalną. Największe
zainteresowanie wzbudzały potężne roller coastery, a „przejażdżka” Dragonem, Boomerangiem, Formułą czy Mayanem
dostarczała niesamowitych przeżyć. Najwytrwalsi i najodważniejsi nie odmówili sobie także
przyjemności
skorzystania
z atrakcji Water Parku, co przy

sobotniej pogodzie było nie lada
wyczynem. Dla ochłonięcia
można było wziąć udział
w grach i zabawach prowadzonych przez animatorów lub obejrzeć któryś z rozrywkowych pokazów odbywających się w amfiteatrach Colosseo i Egypt oraz
w Planetarium. Nic więc dziwnego, że czas upłynął bardzo
szybko, a kapryśna aura nie zepsuła imprezy. Wszyscy świetnie się bawili i nawet mżawka,
która jak się wydawało mogła
zniweczyć wycieczkowe plany
okazała się atutem. Jak stwierdzili bowiem znawcy tematu
- najbardziej zagorzali miłośnicy roller coasterów - dzięki niesprzyjającej aurze można było
poszaleć ile dusza zapragnie,
korzystając nawet kilkukrotnie
z każdej atrakcji, zamiast tracić

Mamy drugiego Fajdka!
Świebodziczanin Jakub Kanik Mistrzem Polski w pchnięciu kulą

wy talent sportowy ujawniła dopiero lekkoatletyka. Tym bardziej, że Jakub ma doskonałe warunki fizyczne - 186 cm wzrostu!
- Miał już na koncie tytuł Mistrza
Dolnego Śląska, ale wygrana w Mistrzostwach Polski bardzo miło nas zaskoczyła,
bo była duża konkurencja, a rywale prezentowali wysoki poziom - mówi dumna
mama Mistrza Polski. - To wspaniała nie-

spodzianka na zakończenie sezonu, jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
Dla Kuby inspiracją do ciężkiej pracy był
inny sportowiec, także pochodzący z naszego regionu - Mistrz Świata w rzucie młotem
Paweł Fajdek.
Dziś on sam może być wzorem dla
młodszych kolegów.
Gratulujemy!

Świebodzice sportem stoją
Coraz więcej mamy okazji, by pisać o sportowych
sukcesach młodych świebodziczan. Okazuje się,
że mieszkańcy naszego miasta trenują i osiągają sukcesy
w bardzo wielu dyscyplinach sportu. Pisaliśmy już m. in.
o ujeżdżeniu, powożeniu; o zdobyciu tytułu Mistrzyni Polski przez utalentowaną
pływaczkę Hannę Zawadzką czy świetnym debiucie w kadrze naszej piłkarki ręcznej
Nikoli Szczepanik. Rozwija nam się coraz lepiej kolarstwo, więc tylko czekać,
gdy i tu będziemy informować o nowych „Majkach”.
To bardzo cieszy i napawa optymizmem. Trzymamy kciuki za wszystkich, uprawiających
jakikolwiek sport.

FOT. UŻYCZONE
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a rozgrywanych w Białej Podlaskiej
PZLA Mistrzostwach Polski Młodzików U16 zawodnik wałbrzyskiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Górnik Wałbrzych Jakub Kanik zdobył
złoty medal w pchnięciu kulą z wynikiem
14,70 m. Po pasjonującej walce, w ostatniej
kolejce bijąc rekord życiowy i pokonując
wyżej notowanych kolegów z całej Polski,
zdobył tytuł Mistrza Polski Młodzików.
Kuba wywalczył jeszcze jeden, brązowy
medal, w rzucie dyskiem.
Wyniki rzutów w konkursie - 13.33,
13.64, 14.22, 13.80, 14.40, 14.70.
W drugim dniu Jakub startował w drugiej swojej konkurencji - rzucie dyskiem
M U16 (1kg) i zajął 3. miejsce z rekordem
życiowym zdobywając brązowy medal
- 52.86 m.
Kubie należą się wielkie brawa - mimo
kłopotów ze zdrowiem i chwil zwątpienia,
ciężka praca z trenerem Franciszkiem
Karpińskim zaowocowała wspaniałymi
rezultatami.
Gratulacje także dla trenera - Franciszka
Karpińskiego, który po konkursie nie miał
słów na określenie wzorowej postawy swojego zawodnika.
A nas rozpiera szczególna duma, ponieważ Kuba, choć trenuje w wałbrzyskim
klubie, jest mieszkańcem naszego miasta.
Utalentowany 15-latek był jeszcze do niedawna uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.
- Od dwóch lat Kuba trenuje bardzo
intensywnie, dlatego przenieśliśmy go do
klasy sportowej w Szkole Podstawowej
nr 26 w Wałbrzychu - mówi pani Karina
Kanik, mama sportowca.
Kuba od zawsze interesował się sportem
i czynnie go uprawiał, pływał m. in.
w Klubie Sportowym Rekin. Ale prawdzi-

czas na oczekiwanie w godzinnych kolejkach. Można mieć
nadzieję, że pierwsze koty za
płoty i turystyczna oferta OSiR
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cieszyć się będzie popularnością
wśród klientów, a kolejne wycieczki okażą się niemniej udane
jak ta pierwsza.

Dzień Sportu
piątek, 29 IX 2017
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sobotę 9 września
na świebodzickim
Orliku przy ul. Rekreacyjnej odbyła
się familijna impreza sportowa
w ramach ogólnopolskiej masowej akcji „Dzień Sportu na
Orliku” zorganizowanej przez
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, realizującej projekt Lokalny Animator Sportu. OSiR
Świebodzice został zaproszony
do udziału w niej jako jeden
z 1688 uczestników tego projektu
w całej Polsce. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z lokalnymi klubami sportowymi MKS VICTORIA
i DUE SOCCER. Jego założeniem było przeprowadzenie
zajęć sportowych dedykowa-

sport

nych dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Chodziło o
to, by zapewnić wszystkim
uczestnikom możliwość wzięcia
udziału w atrakcyjnych formach
aktywności ruchowej. Impreza
miała na celu promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną w każdym
wieku, a także promocję lokalnych organizacji sportowych
oraz infrastruktury Orlik, która
dostępna jest dla wszystkich
chętnych.
Ciekawy, gwarantujący dobrą
zabawę scenariusz, atrakcyjne
nagrody i sprzyjająca pogoda
spowodowały, że w imprezie
wzięło udział około 100 osób
w różnym wieku. Rozegrano
6 konkursów spośród których

najwięcej emocji towarzyszyło
rodzinnemu przeciąganiu liny.
Dla wyrównania szans konkurencję tę rozegrano w kategorii
„Dziecko z Mamą” i Dziecko
z Tatą”. W tej pierwszej najlepszymi okazały się reprezentacje
rodzin Muszyńskich, Kmiecików i Zabłockich, a w drugiej
- Gawrońskich, Mirek i Smolarz. W innych konkurencjach
wśród rodzin, które wywalczyły
miejsca na podium oprócz wcześniej wymienionych znaleźli się
Państwo Bednorz, Maliborscy,
Rudyk, Nogajczykowie, Owsianny i Surowieccy. W ogólnej
klasyfikacji na najbardziej usportowioną rodzinę spośród
uczestników Dnia Sportu na
Orliku zwyciężyła rodzina Mu-
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szyńskich, wicemistrzami okazali się Państwo Mirek, a trzecie
miejsce zajęła rodzina Owsianny. Zwycięzcy uhonorowani
zostali pamiątkowymi medalami
i otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsora imprezy Firmę Benefit Systems
S.A., a dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

Na zakończenie imprezy rozegrano mecz towarzyski piłki
nożnej DUE SOCCER Świebodzice - MKS Victoria Świebodzice w specjalnie na tę okazję
stworzonej kategorii „Skrzat
plus Żak”. Mecz był bardzo
zacięty i emocjonujący, zawodnicy i kibice dali z siebie wszyst-

ko, więc wynik stanowił tu sprawę drugorzędną.
W zgodnej opinii uczestników
„Dzień Sportu na Orliku” okazał
się świetną inicjatywą i był okazją nie tylko do sportowego
współzawodnictwa ale przede
wszystkim do wspólnej, rodzinnej zabawy. Umożliwił aktywne

spędzenie wolnego czasu na
świeżym powietrzu. Trzeba wierzyć, że była to pierwsza, ale nie
ostania edycja tej akcji, a kolejne
familijne spotkania na Orliku
będą przyciągały coraz liczniejsze grono świebodziczan chętnych do wzięcia w nich udziału.
I

Grały piłkarki ręczne
FOT. OSIR ŚWIEBODZICE
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dniach 8-10.09.2017 w Legnicy odbył się XII Festiwal
Piłki Ręcznej LION-CUP. W turnieju wzięły udział zawodW
niczki MKS VICTORIA Świebodzice w kategoriach: Młodziczki

i Juniorki Młodsze. Zawodniczki naszego klubu miały okazję
rywalizować z zespołami: EUCO-UKS Dziewiątka Legnica I,
EUCO-UKS Dziewiątka Legnica II, MKS Zagłębie Lubin,
Pantery Dopiewo, CKS SMS Szczecin, PSP 3 Olimp Grodków.
Dla naszych zespołów był to kolejny etap przygotowań do sezonu 2017/2018. Indywidualne wyróżnienia otrzymały:
Nadia Stańko, Oliwia Kanik, Agata Barna.

Nabory piłkarek i piłkarzy

Serdecznie zapraszamy na treningi grupy naborowej chłopców
i dziewczynek 2005 i młodsi do MKS Victoria Świebodzice
WTOREK godz.16:30-17:30
CZWARTEK godz.16:30-18:00
Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcie naszych najmłodszych
zawodniczek i zawodników.
Może jest wśród nich przyszły Lewandowski, Milik czy
Krychowiak?

nieruchomości/ogłoszenia
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

G Świebodzice, mieszkanie
do wynajęcia, 53 m2, IV p, 3 pok,
nieumeblowane, ogrzewanie
miejskie, nowe budownictwo,
cena: 1600 zł +media.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice. Salon
z aneksem, 2 pokoje, IV p,
53 m2, cena: 173 tys,
Os. Piastowskie, zielona okolica,
ogrzewanie miejskie,parking
tel: 698 956 007
G Świebodzice. Salon, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Stan techniczny
bardzo dobry, centrum,
bez czynszowe, 76 m2,
cena: 180 tys. Tel. 698 956 007,
tel. 74 663 80 29
G Świebodzice. Salon
z kominkiem, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, kamienica,
niezależne wejście, gazowe
dwufunkcyjne, 84 m2.
Cena 124 000 zł.
Tel. 698 956 007,
tel. 74 663 80 29
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą
kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 216 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice, Os. Piastowskie,
mieszkanie po remoncie,
salon z balkonem, pokój,
oddzielna kuchnia, WC,
51m2,dobry standard.
Cena: 175 000 zł tel: 796 129 900

G Świebodzice, Os. Piastowskie,
dobry standard mieszkania,
2 pokoje, IV piętro, 46 m2.
Cena: 169 000 zł,
tel: 796 129 900
G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła. 5 pokoi,
170 m2, 880000 zł. Duży salon,
ładny ogród, centralny odkurzacz.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, działka inwestycyjna
w centrum miasta. Powierzchnia:
2163 m2, cena: 890 000 brutto.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi,
200 m2, do zamieszkania,
cena: 590 tys. Tel: 796 129 900
G Świebodzice. 3 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, I piętro,
kamienica, centrum Świebodzic,
po remoncie, 38 m2
cena 89 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC,
parter, nowe budownictwo,
po remoncie, 50 m2
cena 107 000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Dom Osiedle
Słoneczne. 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym,
2 łazienki, garderoba, taras,
podpiwniczony, wiatrołap,
garaż, 200 m2, duża działka,
stan surowy zamknięty,
295 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Dom
w zabudowie szeregowej

- 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki,
wiatrołap, garaż, duża działka
7 ar, stan deweloperski,
cena 350 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Do wynajęcia
lokal przy ul. Strzegomskiej
idealny pod placówkę bankową
100 m2 parter, witryny, 6 000 zł
Polecam Tel. 576-999-077
tel. 74-663-80-29
G Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 158 000 Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, II piętro, blok
po częściowym remoncie. 52 M2
cena 155 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107 m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
600 m2. Media na granicy
działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, kamienica, wysoki
parter, do zamieszkania,
cenna. 132 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Andersa 30 ar 60zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice 45 ar 60zł/m2
Tel. 576-999-077

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE
Na podstawie art. 11 pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073.)
oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr XVI/113/2016 z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
i uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XXVI/186/2016 z dnia 23 listopada 2016 r

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 06 października 2017r. do 06 listopada 2017 r
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej ,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24
października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
w sali nr 7 o godz. 11.00.

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 ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
I Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.
I Osiedle Sudeckie. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Kuchnia z oknem.
Mieszkanie środkowe. Wymaga kapitalnego
remontu. 40 m2 cena 120 tys.
I Okolice Osiedla Piastowskiego. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie w kamienicy na I piętrze.
Wymaga remontu. Okna nowe PCV. Przydomowy
ogródek. 42 m2 cena 83 tys.
I Centrum. Przestronne 5 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie. 132 m2 cena 265 tys.
I NOWA CENA!! Osiedle Piastowskie. Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze. Gotowe
do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki, garderoba.
Taras. 60,6 m2 cena 228 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna drewniane, toaleta po remoncie,
duży balkon. 60,6 m2 cena 174 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe PCV. Przestronne pokoje.
67 m2 cena 155 tys.
I Świebodzice. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie
na parterze. Duży ustawny pokój. 52 m2
cena 132 tys.
I NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 98 tys.
I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 M2 cena 210 tys.

I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar Oświęcimskich.
Ogrzewanie co gazowe i piecowe. 40 m2 cena 67 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna polecenia.
Działka 600 m2. Cena 450 tys.
I NOWA CENA Osiedle Piastowskie. Nowy dom.
Szereg skrajny. Duża działka. Komfortowo
wykończony. 172 m2 cena 878 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 48 m2 cena 150 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia jasna
w zabudowie. 61 M2 cena 178 tys.
I NOWA CENA. Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61 m2 cena 169 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2
cena 96,500,00.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.
I 19a Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys.
I Wałbrzych. Do sprzedania ˝ Domu na Poniatowie.
Po remoncie. Prywatna siłownia i solarium. 200 m2
cena 679 tys.

Zapraszamy na mszę świętą

REKLAMUJ

w intencji emerytów,
rencistów i inwalidów.
10 października o godz. 18:00,
kościół pw. Św. Mikołaja.
Msza zamówiona przez Panią
Teresę Małecką.

SIĘ!

tel. 660
157 518

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam mieszkanie

w Rynku, 40 m2, po remoncie,
cena 90.000 zł, lub zamienię
na 3-pokojowe
na Os. Piastowskim
lub Sudeckim, z dopłatą,
Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na parterze,
Osiedle Piastowskie lub Osiedle
Sudeckie, 2-pokojowe, może być

do remontu, Tel. 74 641 98 13
G Zamienię mieszkanie
komunalne w Świebodzicach
centrum duże 3 pokoje
na mniejsze dwu lub trzy
pokojowe też w Świebodzicach.
Proszę o kontakt również osoby
które dzwoniły wcześniej,
ponieważ zgubiłam telefon
i nie mogę oddzwonić.

Tel.508-256-548
G Posiadam do wynajęcia
kawalerkę po remoncie,
Osiedle Sudeckie,
Tel. 604 217 797
G Kupię mieszkanie 2-pokojowe
do drugiego piętra, Osiedle
Sudeckie lub Piastowskie,
za gotówkę,
Tel. 669 416 973

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) wymieniony wyżej projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, prognozie
oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.

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

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu prognozy. Organem
właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Świebodzic. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd
Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie 28 listopada 2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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No to co, że padało, zabawa była na 102
IV

F

Święto Ziemniaka
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akt, zaczęło się od mżawki, a skończyło na regularnej ulewie. Ale pogoda
bynajmniej nie pokrzyżowała nam świetnej zabawy na
Święcie Ziemniaka.
Festyn się odbył i to aż w czterech lokalizacjach. Większość
wydarzeń przeniesiono do szkolnych budynków.

Tegoroczne Święto Ziemniaka
miało akcent czeski - za sprawą
wizyty grupy młodzieży z czeskiego miasta partnerskiego
Jilemnice. Goście bawili się na
festynie przy Szkole Podstawowej
nr 2, gdzie odbyło się oficjalne
- jeszcze plenerowe - rozpoczęcie
zabawy. Na scenie pojawili się m.
in. gospodarz imprezy, czyli

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący RM Jan
Klepiec, Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach
Elżbieta Krzan, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Teresa Walczak-Jusiel, Alicja Mokrzyńska
dyrektor Przedszkola nr 2 i wiele

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

innych osób, zaangażowanych w
przygotowanie tego wyjątkowego
festynu.- Kochani, pogoda nam
nie sprzyja, ale i tak będziemy się
świetnie bawić, życzę Wam dobrego humoru i korzystania ze
wszystkich
przygotowanych
atrakcji - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. Festyn odbył się
w czterech miejscach: przy Szkole

Podstawowej nr 2,3,4 oraz przy
Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach. W każdym z tych
miejsc organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek, np. w Cierniach można było zbadać sobie
bezpłatnie ciśnienie i poziom cukru lub cholesterolu - u przemiłych pań z Caritas Diecezji Świdnickiej pod przewodnictwem rad-

nej powiatowej Violetty Chorąży.
Była tu także loteria fantowa,
dmuchańce i zabawy. Niespodzianką była specjalnie na tę okazję napisana piosenka w wykonaniu grona pedagogicznego.
W Dwójce i Trójce na rozlicznych
stoiskach można było zakupić
przepyszne, domowe ciasta i coś
na ząb, maluszki z przedszkoli

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

prezentowały swoje umiejętności
wokalne i taneczne, były quizy,
loterie itp. W Czwórce sporą
atrakcją była kuchnia polowa, serwująca pyszne, gotowane ziemniaczki. W sali gimnastycznej rozłożyły się dmuchańce dla najmłodszych, było też malowanie
buzi i energetyczna zumba. Zatem, mimo niesprzyjającej aury,

wszyscy uczestnicy Święta Ziemniaka bawili się doskonale. Bo jest
to jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny festyn dla małych
i dużych.
Organizatorami Święta Ziemniaka byli: Urząd Miejski w Świebodzicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, Parafia pw. Św. Brata Alberta Chmie-

lowskiego, Publiczne Przedszkole
nr 2, Publiczne Przedszkole nr 3,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi,
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, OSiR Świebodzice Sp.
z o.o.
Akcję wsparła mocno firma
BioTerm, ale z pewnością naj-

Święto Ziemniaka
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większe podziękowania należą się
mamom, babciom, ciociom
i wszystkim tym, którzy przygotowali na festyn ciasta, wypieki,
tosty, pierogi i inne pyszności do
skonsumowania.
I

Dmuchańce w sali gimnastycznej na Cierniach

Niezwykle udany był festyn rodzinny w szkole w Cierniach,
a hitem - piosenka w wykonaniu grona pedagogicznego
Przedszkole nr 3 dołączyło do zabawy w Trójce

Radny Zdzisław Pantal na stoisku parafii pw. Św. Brata Alberta
prezentował świetny humor i serwował kiełbaski z grilla
Powitanie uczestników festynu w SP 2

Aż ślinka ciekłą na widok tych pyszności
Badanie poziomu cukru i cholesterolu oraz ciśnienia krwi - pan
burmistrz też skorzystał

W SP 3 BAWIONO SIĘ
NA BOISKU PRZYSZKOLNYM,
WIELKIM POWODZENIEM
CIESZYŁY SIĘ RZECZ JASNA
DOMOWE WYPIEKI - SKUSIŁ SIĘ
M. IN. RADNY MAREK GĄSIOR

Maluchy z Przedszkola nr 2 zdążyły odśpiewać dwie piosenki
- i wszyscy przenieśli się do szkoły

Kuchnia polowa w Czwórce to obowiązkowy akcent „Ziemniaka”

FESTYN W SP 4 TEŻ PRZENIÓSŁ
SIĘ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ
- I TU TAKŻE WSZYSCY
DOSKONALE SIĘ BAWILI

Cudne malowanie buziek w Czwórce

V

VI

piątek, 29 IX 2017

historia Świebodzic w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Brzy na shledanou!
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S

iedmioosobowa grupa
uczniów klasy siódmej
z naszego partnerskiego
miasta Jilemnice w Czechach przez cztery dni gościła
w Świebodzicach. Młodzież zobaczyła miasto i okolice, spotkała się z władzami samorządowymi; grupa wzięła także udział
w dorocznym Święcie Ziemniaka.
Dzieciaki pod opieką Zdenka
Vejcla przyjechały do nas już
w czwartek, 21 września. Grupa
czeskich gości szybko zintegrowała się z młodzieżą ze Szkoły
Podstawowej nr 2, była więc
wspólna dyskoteka, zwiedzanie
miasta, a także warsztaty breakdance w Miejskim Domu Kultury a wreszcie wspólne, polskoczeskie Święto Ziemniaka.

W piątek, 22 września, goście
odwiedzili ratusz, gdzie spotkali
się z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kwadransem. W spotkaniu wzięli także udział: radny
Marek Jakubina i dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Teresa
Walczak-Jusiel oraz nauczyciele: Aneta Bogucka i Bogusław
Gil.
- Bardzo się cieszę z tej wizyty, proszę przekazać nasze serdeczne pozdrowienia pani burmistrz Janie Cechovej. Mam
nadzieję, że kontakty, chociażby
takie właśnie międzyszkolne,
będą się zacieśniać - podkreślał
na spotkaniu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

oświata

nia 22.09 klasy III wraz
z opiekunami wybrały się
D
na Politechnikę Wrocławską,

Młodzi Czesi zostali obdarowani prezentami, przygotowanymi przez Wydział Promocji,
między innymi unikatowymi
koszulkami z napisem Jilemnice
i Świebodzice. Dzieci przyznały,
że bardzo im się w naszym mieście podoba. Zarówno Wydział
Promocji, jak i SP 2 zadbały, by
pobyt gości był urozmaicony
i pełen atrakcji, o czym świadczyły uśmiechnięte buzie uczestników wyjazdu. Dzieciaki zwiedziły miasto, pobliski Zamek
Książ, były na integracyjnej dyskotece w Dwójce i zajęciach
tanecznych w MDK. Grupa atakże udział w Święcie Ziemniaka.
Niewykluczone, że jeszcze
w tym roku grupa młodzieży
z Dwójki odwiedzi Jilemnice
w ramach wymiany. Młodzi Cze-

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Józefa Sudomirskiego
– Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Mariana Hałata,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Ireny Pawłowicz
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
– Córka, Zięć i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Janusza Woźniaka
– Żona, Synowie, Synowa, Wnuki, Bracia i Rodzina

si zostali także zaproszeni ponownie do Świebodzic, na czerwcowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
W tytule po czesku: Do zobaczenia wkrótce.

VII

Naginamy czasoprzestrzeń,
czyli skok klas III
w przyszłość
aby wziąć udział w Salonie
Maturzystów. Do Wrocławia
zjechały się uczelnie i szkoły
wyższe z całej Polski, więc
przyszli maturzyści, którzy
jeszcze nie zdecydowali, co
chcą robić po zdaniu egzaminu
dojrzałości, mogli zapoznać się
z wieloma ofertami i propozycjami na nadchodzącą dorosłość. Z kolei ci, którzy mają
już jakieś plany na przyszłość,
dzięki rozmowie z przedstawicielami szkół, mogli rozwiać

piątek, 29 IX 2017

wszystkie swoje wątpliwość
oraz poznać odpowiedzi na
nurtujące pytania. W ramach
dodatkowej atrakcji każda
klasa uczestniczyła w wykładach mających związek z ich
profilem. Wróciliśmy do domu
bardziej zdecydowani, naładowani nową wiedzą i obładowani ulotkami, arkuszami maturalnymi, terminarzami rekrutacyjnymi, ołówkami i czarnymi
długopisami, które zapewne
przyniosą nam szczęście na
majowej maturze.
Maja Wawrzyniak IIIc

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

