Dziś z naszą gazetą zakładka do książek!

Przed nami długie, jesienne wieczory, a taki czas sprzyja zagłębieniu się w wygodnym fotelu
z dobrą książką. Przyda się do tego nasza kolorowa zakładka z Sową Świebodką i podręcznym
kalendarzem na 2018 rok, którą dołączamy do tego wydania Gazety.

Pytajcie o zakładkę swojego sprzedawcę!

Pierwszy
3sarkofagów
z odnowionych
Hochbergów powrócił
do Świebodzic.

Zegar ratuszowy:
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zisiaj, to znaczy w piątek, 27
października, punktualnie o godz.
11:15 zatrzyma się zegar na wieży
ratuszowej. Podobnie będzie
z zegarem na budynku Poczty Polskiej. O co
chodzi?

Otóż nie jest to żadna awaria, a zaplanowana, ogólnopolska akcja, do której przyłączyły się Świebodzice, za sprawą Pana
Adama Mroziuka, naszego zaprzyjaźnionego zegarmistrza i znawcy starych zegarów, który odnowił oba czasomierze.
Bo świebodzicki zegar jest wśród 100 najważniejszych zegarów w Polsce.
W ten sposób Świebodzice, wraz z wieloma miastami w całym kraju, chcą upamiętnić odejście Profesora Zdzisława Mrugalskiego, znakomitego zegarmistrza i wykładowcy Politechniki Warszawskiej, wielkiego znawcę fachu, człowieka o ogromnej
wiedzy. Był cenionym konstruktorem
w dziedzinie mechaniki precyzyjnej,
nauczycielem kolejnych pokoleń inżynierów mechaników, w tym także zegarmistrzów, wychowawcą i wzorem dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Godzina 11:15 ma tu szczególne znaczenie. Dokładnie 17 września 1939 roku, na
skutek bombardowania wybuchł pożar na
Zamku Królewskim w Warszawie. I dokładnie o tej godzinie zatrzymały się wskazówki zegara na Wieży Zygmuntowskiej. Zegar
został po wojnie odbudowany przez Zespół
Budowniczych Zegara, w którego składzie
był Profesor Mrugalski. Profesor nadzorował także renowację zegara z naszej wieży
ratuszowej.
- Pan Profesor był ostatnią osobą, której
mogłem zadać najtrudniejsze pytania z zakresu zegarmistrzostwa.
Znał Świebodzice, był jako młody człowiek w naszym Termecie na praktykach.
Zagrzewał mnie do walki podczas remontu
naszego ratuszowego zegara. To ogromna
strata dla polskiego zegarmistrzostwa, dlatego chciałem choć w ten sposób uczcić pamięć wielkiej osoby, wspaniałego człowieka
i fachowca, jakich dziś już nie ma - mówi
Adam Mroziuk.
Zegar na świebodzickim ratuszu oraz ten
na poczcie ruszą w sobotę, 28 października,
przy zmianie czasu na zimowy.
Piękna akcja - nie sądzicie Państwo?

Uwaga 1 listopada
komunikacja miejska będzie

BEZPŁATNA.
Więcej str. 2

Mężczyzna przejechał kobietę na przejściu i odjechał nie udzielając ofierze pomocy.
Miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami!
Str.

Dwa dni z gwiazdami
To były niesamowite
dwa dni spotkań
z wyjątkowymi
artystami.
Samusionek,
Łukaszewicz,
Nowicki, Linda
- mieliśmy
prawdziwe gwiazdy
na wyciągnięcie
ręki.
Nasza relacja
z 6. Festiwalu
Aktorstwa
Filmowego
i dużo zdjęć
- str. 9-13

Na Królowej
5- trwaElżbiety
ruch
budowa drogi.

15

Łaźnia odkryje
przed nami
nowe oblicze
- premiera
27 listopada,
po zmroku!

Potrącił i uciekł
z miejsca wypadku!
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Podwórko na
Kolejowej - będzie
wygodnie i czysto.

FOT. UŻYCZONE

cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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KINO 3D
Na Rynku - od 9 do 12.11
- stanie mobilne kino 9D.
Seanse odbywać się będą
co 30 minut. W jednej
projekcji uczestniczyć może
maksymalnie 12 osób (dzieci
do lat 7 wraz z opiekunem).
Bilety, w cenie 20 zł, będą
do nabycia przed seansem.
A my mamy dla Czytelników
bezpłatne wejściówki! - Str. 6

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
Str. 18-21
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rozmaitości

Browarowa
jednokierunkowa,
parkingi pod marketami
piątek, 27 X 2017

rzypominamy o najważniejszych zmianach komunikaP
cyjnych w związku z Dniem
Wszystkich Świętych:

I od dnia 31.10. do 2.11 ul.
Browarowa będzie ulicą jednokierunkową, jadąc od strony
ul. Skłodowskiej
I dla odwiedzających cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej przygotowane będą dodatkowe, bezpłatne parkingi zlokalizowane
przy sklepach: PSB Mrówka,
Biedronka i TESCO
I wjazd na cmentarz przy ul.
Kamiennogórskiej będzie otwar-

ty, natomiast przed wjazdem
będzie zakaz zatrzymywania się
ze względu na zatrzymujący się
tu autobus komunikacji miejskiej
I
tradycyjnie apelujemy
o ostrożność, nie pozostawianie
w autach wartościowych przedmiotów, torebek, telefonów, laptopów, nawigacji, itp.
I Straż Miejska prosi także
o czujność podczas sprzątania
i porządkowania nagrobków
- nie pozostawiajmy bez opieki
torby czy innych, wartościowych rzeczy.

KURSY AUTOBUSÓW
MIEJSKICH 1 LISTOPADA

D

rodzy Mieszkańcy informujemy, że w dniu 1 listopada autobusy komunikacji miejskiej kursują od godz. 7:00 do 20:00
zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni powszednie.
Dodatkowo każdy z kursów został wydłużony o przystanek na
cmentarz przy ul. Kamiennogórskiej. W tym dniu nie płacimy za
przejazd - decyzją burmistrza Bogdana Kożuchowicza 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.
Z kursów zostają wyłączone przystanki zlokalizowane przy
TESCO oraz INTERMARCHE.

NA
T
A
Ł
BEZP

a
opad
1 list

Msza święta na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej
- o godz. 13:00,
po mszy świętej procesja
Na cmentarzu
przy ul. Kamiennogórskiej
o godz. 15:00,
po mszy procesja
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Projekt edukacyjny
dla uczniów
świebodzickich szkół
łównym celem projektu
jest podniesienie kluczoG
wych kompetencji, postaw

i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy u 436 uczniów
i 12 nauczycieli z dwóch szkół
podstawowych w Świebodzicach: (Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej im.
Henryka Sienkiewicza oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego), ze szczególnym
uwzględnieniem kompetencji
matematyczno-przyrodniczych,
umiejętności komunikowania
się w języku angielskim, kompetencji informatycznych oraz
innych kompetencji przekrojowych.
Projekt wykorzystuje nowoczesne metody eksperymentu
uczniowskiego. W ramach
projektu zaplanowano głównie

zajęcia dla uczniów, lecz także
kształcenie nauczycieli, elementy współpracy z rodzicami
oraz wyposażenie 2 szkolnych
pracowni matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt TIK
oraz uczniowskie zestawy do
eksperymentowania.
Program wprowadza uczniów w świat nauki, techniki
i robotyki. Uczniowie będą
mogli np. spróbować samodzielnie złożyć i programować
robota w zupełnie nowej technologii. Uruchomimy również
zajęcia z astronomii i programowania. W ramach zajęć
uczniowie będą korzystać
z nowoczesnych technologii.
Projekt trwa od 1.09.2017
do 30.06.2017 r., wartość to
419 827, 50 zł, dofinansowanie
z UE wynosi 356 853, 37 zł.

Składamy serdeczne
podziękowania
za troskliwą i profesjonalną
opiekę medyczną nad naszym Tatą,
Stanisławem Recem,
pielęgniarkom i całemu
personelowi
Hospicjum Szpitala Mikulicz
w Świebodzicach.
Krzysztof Rec i Mirosława Skiba
wraz z Rodzinami
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

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy
prawnicy: Pani Marta Marek, Maciej Mikołajczyk
i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną
swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś zajmujemy się kwestią odprawy pracowniczej.
- Dostałem informację od koleżanki z działu kadr mojego
pracodawcy, że będzie likwidowane moje stanowisko pracy
i prawdopodobnie zostanę zwolniony. Obecnie jednak
spełniam warunki do otrzymania emerytury. W związku
z tym chciałbym zapytać, jaka odprawa mi się wówczas
należy - czy odprawa emerytalna, czy też odprawa,
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Jurek.

Szanowny Panie Jerzy, odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać
zarówno w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników, jak i w Kodeksie pracy
(ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.).
Po pierwsze, art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 pierwszej z przytoczonych
powyżej ustaw stanowi, że przepisy ustawy stosuje się w razie
konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego
co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia
dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia
stron. Przepisy tej ustawy stosuje się także w razie wystąpienia
indywidualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika,
między innymi w zakresie prawa do odpraw. Ustawy nie stosuje
się jednak do pracodawców zatrudniających mniej niż 20
pracowników oraz do pracowników mianowanych. W związku
z powyższym, by móc precyzyjnie odpowiedzieć na Pana pytanie,
należałoby ustalić ilu pracowników zatrudnia Pana pracodawca
oraz to, czy Pan nie jest pracownikiem mianowanym.
Przyjmując jednak, że pracuje Pan w zakładzie zatrudniającym
więcej niże 20 osób, i nie jest Pan zatrudniony na podstawie
mianowania, należy wskazać, że obecnie obowiązująca ustawa
nie przewiduje w takim wypadku żadnych ograniczeń,
czy wyłączeń prawa do odprawy w przypadku nabycia
przez pracownika prawa do innych świadczeń w związku
z ustaniem stosunku pracy. O wysokości odprawy w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia
dowiemy się z art. 8 przedmiotowej ustawy. Ów przepis stanowi,
że:
„1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna
w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1,
przepis art. 36 § 11
Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących
przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty
15 krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego
w dniu rozwiązania stosunku pracy.”
Zatem, jeżeli pracownik zwolniony został z przyczyn
niedotyczących pracowników i jednocześnie spełnia warunki
do nabycia prawa do odprawy emerytalnej, czy rentowej,
to przysługują mu obie odprawy.
Ponadto, zgodnie z art. 92 ze zn. 1 kodeksu pracy, odprawa
emerytalna lub rentowa przysługuje pracownikowi, którego
stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę [ „Art.
92 zn.1 § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające
do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,
którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę
lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2.Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć
do niej prawa.”]
Związek między rozwiązaniem stosunku pracy, a przejściem na
emeryturę lub rentę ujmowany jest szeroko nie tylko w doktrynie,
ale i w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Wobec powyższego, jeżeli pan, jako pracownik zwolniony wskutek
likwidacji
stanowiska pracy przejdzie na emeryturę, będzie miał prawo
do dwóch odpraw.
Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda
Radcowie prawni, ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

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

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

Zabytki, jakich nie ma nikt
ważny temat

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 27 X 2017
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W krypcie rodu Hochbegów, znajdującej się
przy kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach,
stanął w pełni odnowiony sarkofag, w którym
spoczywa Zuzanna Jadwiga Schaffgotch, druga żona
Hansa Heinricha I Hochberga. Miedziana trumna
została pieczołowicie odnowiona przez pracownię
konserwatorską, która zajmowała się
m. in. renowacją sarkofagów z Pszczyny
Agnieszka Bielawska-Pękala

T

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

o był ogromny nakład
prac konserwatorskich
i rekonstrukcyjnych,
łącznie ze wzmocnieniem konstrukcji i odtworzeniem polichromii. Prace trwały
cztery miesiące, to pierwsze
takie zadanie na terenie delegatury wałbrzyskiej, z czego ogromnie się cieszę - mówi Maria
Ptak, Kierownik wałbrzyskiej
delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
- Dzięki konserwacji, odtworzeniu inskrypcji, możemy poznać jeszcze bardziej historię
rodu Hochbergów. Na obu bur-

tach sarkofagu umieszczone są
herby rodowe i inskrypcje, mówiące wiele o przeszłości rodu,
koligacjach rodzinnych, itd.
- mówi Tomasz Trzos, konserwator dzieł sztuki z pracowni
konserwatorskiej w Tychach,
który prowadził prace renowacyjne.
Po oczyszczeniu sarkofagu
konserwatorzy odczytali m. in.,
że „tutaj spoczywają doczesne
szczątki wysoko i znamienicie
urodzonej Pani, Zuzanny Jadwigi, Pani von Hochberg z Książa, urodzonej jako Schaffgotsch,
Pani na Książu, Świebodzicach,
Boguszowie, Białej Nyskiej
i Lubiechowie, po wielu cierpie-

Tak wygląda większość sarkofagów, które znajdują się w krypcie.
Wszystkie czekają na odnowienie

Krypta panów Książa i Pszczyny, przed wejściem stoją od lewej:
ksiądz Józef Siemasz, Maria Ptak, Tomasz Trzos i Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn

niach rozstała się z życiem roku
1692, 6 sierpnia, wyjątkowo
chwalebnie przeżywszy 59 lat 35
tygodni [...]” .
Trumnę zdobią malowane
pejzaże. Uwagę zwracają podpory, na których wspiera się sarkofag - są w kształcie orlich
szponów, obejmujących kule.
Na sarkofagu udało się odsłonić także m.in. fragmenty psalmów. Od strony głowy jest napis
„Przyjdź Panie Jezu”, od strony
nóg „Amen”.
Hans Heinrich I - zauważają
konserwatorzy - zasłużył się dla
swego rodu. Wyniósł go z poziomu drobnej szlachty do elitarnej
grupy śląskiej arystokracji. Uzyskał tytuł baronowski, a potem
hrabiowski. W pszczyńskim
Muzeum Zamkowym znajdują
się dwa portrety Hansa Heinricha I, który zmarł w 1671 r.
Pochowany został w krypcie
kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach obok swej pierwszej
żony Heleny. Zuzanna Jadwiga
spoczęła u lewego boku męża 21
lat później. Miała 59 lat.
Zuzanna Jadwiga wywodzi
się z rodu Schaffgotsch. Wskazały na to m.in. herby umieszczone na trumnie. Od strony
głowy znajduje się herb ojca
- Wolfa II Bernarda Schaff-gotscha (1597-1632), od strony nóg
herb matki - baronowej Barbary
Burghaus. Zuzanna Jadwiga
była ich jedyna córką. Urodziła
się w 1632 r.

Unikatowe zabytki
Krypta rodzinna Hochbergów
kryje 10 sarkofagów
- 9 metalowych i jedną
drewnianą trumnę. Są one
bardzo zniszczone w wyniku
działania wilgoci i grzybów
- ale także na skutek
plądrowania ich przez
poszukiwaczy skarbów,
szukających w nich
kosztowności i złota.
- Żadnych kosztowności nie
ma tam od dawna, wszystko,
co było, zostało wyrabowane
- mówią dziś konserwatorzy.
Same sarkofagi są za to
cenne z punktu widzenia
historycznego - stanowią
bowiem unikalne zabytki
sztuki sepulkralnej.
Najstarsza odczytana data
śmierci to 1596 rok,
w którym „odeszła do Pana
Catharina von Hoberg”.
Na innym sarkofagu widnieje
napis, że „30.09.1628 ,
między godziną 3 a 4 w nocy
zmarł Johann Heinrich
von Hoberg”. Zaś „26
października 1625 roku zmarł
dziedzic Książa Christoph
von Hoberg, w wieku 43 lat”.
(Hoberg to było pierwotne
nazwisko, dopiero po
nobilitacji do rangi baronów
nazwisko zostało
przekształcone w Hochberg,
bardziej nobilitujące).
Kolejne sarkofagi będą
poddawane renowacji
w miarę pozyskiwanych
środków.

Z Hochbergiem związała się
w 1664 r. - 22 lutego wyszła za
mąż za Hansa Heinricha I (15981671). Nie mieli dzieci. Była
drugą żoną Hansa Heinricha I
Hochberga (pierwsza żona to
Helena von Gellhorn, ur. 1610,
zm. 1662, z którą miał dziewięcioro dzieci.
Odnowiony sarkofag, będzie
można zobaczyć i dokładnie
obejrzeć.
- Jest przygotowane godne
miejsce w krypcie, i będzie
można ten wyjątkowy zabytek
zobaczyć, to jest w końcu nasze
dobro wspólne - mówi ksiądz
Józef Siemasz, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja.
Sarkofagi zostały wpisane do
rejestru zabytków, pierwsze
środki na eksplorację krypty
i wpisanie obiektów do rejestru
zabytków zostały przekazane
przez Gminę Świebodzice. Na
konserwację pierwszego sarkofagu parafia pozyskała dotację
z Ministerstwa Kultury. Koszt
renowacji zabytkowej trumny to
ok. 80.000 zł.
Szczątki właścicieli Książa
zostały przewiezione do Katedry
Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie są poddawane szczegółowym badaniu.
Dostarczą one z pewnością
nowej wiedzy na temat bogatej
i pełnej tajemnic historii rodu.
Oczywiście - po przebadaniu powrócą na miejsce wiecznego
spoczynku.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Pierwszy z 10 sarkofagów po gruntownej renowacji powrócił do Świebodzic, samorząd pomógł finansowo

Odnowiony sarkofag wygląda imponująco - jest misternie
zdobiony, pokryty inskrypcjami i kartuszami (herbami).
- Jestem ogromnie dumny, że
udało się odnowić pierwszy
z sarkofagów, to wspaniałe dziedzictwo kulturowe tej ziemi, bo
przecież Świebodzice i Książ są
ze sobą nierozerwalnie związane, właśnie poprzez
rodzinę Hochbergów,
do których niegdyś
należało całe nasze
miasto - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
- Mam nadzieję, że
zabytek będzie nie
tylko rarytasem dla
turystów, ale i przyczynkiem do przeprowadzenie ciekawych lekcji historii.
Przy pisaniu artykułu
korzystałam z materiałów Re-

naty Botor-Pławeckiej z noweinfo.pl, dziennikarki specjalizującej się w lokalnej historii,

Świebodzicka Rada Seniorów wydała już ponad 600 druków

Koperta Życia żyje już swoim życiem
a akcja okazała się potrzebna i skuteczna. Starsze
T
osoby odbierają formularz, bo

chcą się czuć bezpieczniej.
Koperta Życia w Świebodzicach to pomysł Świebodzickiej
Rady Seniorów.
To specjalne formularze,
które po uzupełnieniu o konkretne dane, mogą ułatwić niesienie pomocy służbom ratowniczym.
Koperta wydawana jest m.
in. podczas cotygodniowych
dyżurów w Urzędzie Miejskim.
Od września ruszyła druga tura
dystrybucji druków.
- Podczas każdego dyżuru
wydajemy po kilkadziesiąt druków, obecnie jest to już ponad
600 kopert - cieszy się Halina
Blaźniak ze Świebodzickiej
Rady Seniorów. - Seniorzy wiedzą już co to jest, otrzymują
informacje z placówek medycznych, od nas, także za
pośrednictwem Gazety Świebodzickiej. Mamy informację
od służb ratowniczych, że to się
sprawdza i jest dla nich przydatne.
Koleje 300 druków zakupili
seniorom sponsorzy: PSS
Społem i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.
Członkowie Rady szacują, że
do końca roku zostanie wydanych łącznie 1000 druków.
- To bardzo dużo a trzeba
pamiętać, że niektóre koperty
są podwójne, dla dwóch osób

w rodzinie, to znaczy, że społeczność naszego miasta jest
dobrze zaopatrzona w Kopertę
Życia - podsumowuje Halina
Blaźniak.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem kopert zapraszamy do:

G Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 8, pokój
Nr 8
G Urząd Miejski, Rynek 1,
w każdą środę, w godz. 10:0012:00, dyżur prowadzą członkowie ŚRS.
I

Dlaczego Koperta Życia jest ważna?
Koperta Życia to formularz z krótkim opisem historii choroby, listą
zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza
prowadzącego i najbliższych członków rodziny - informacjami
niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie
udzielania pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ratowników
pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego.
„Koperta życia” przechowywana jest zazwyczaj w lodówce oznakowanej
charakterystycznym magnesem lub naklejką.
Powinna zawierać: imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, adres, listę
chorób, na które cierpimy, nazwy przyjmowanych lekarstw, numery
telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów, miejsce, w którym
można pozostawić klucze do mieszkania; jeśli są domowe zwierzęta
- osobę lub adres miejsca, w którym można pozostawić zwierzę pod
tymczasową opieką. Całość powinna być podbita pieczątką
przez lekarza pierwszego kontaktu.

- Odbierzcie Kopertę Życia, ona może ocalić życie - zachęcają
Halina Blaźniak i Henryk Sawa, Przewodniczący Świebodzickiej
Rady Seniorów

y,

e-

Będzie podwórko
jak malowane
4

M

13-tka szczęśliwa
dla ZGK
la jednych pechowy, dla
innych całkiem szczęśliD
wy. Dokładnie 13 października

(w piątek), do ZGK Świebodzice przyjechał nowy nabytek. Spółka ZGK zakupiła
miejski odkurzacz Glutton.
Jest to pierwszy na Dolnym
Śląsku urządzenie do zbierania
odpadów miejskich i przemysłowych. Jego zaletą jest prosta
obsługa przy zachowaniu wysokiej skuteczności usuwania
zanieczyszczeń takich jak m.
in. niedopałki, papierki, puszki, butelki, odchody zwierzęce
oraz liście.

Koszt prac to 63 000 zł.
Jest to zadanie, które mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego na 2016 rok, ale
wówczas, ze względu na ograniczoną liczbę środków, nie mogło
zostać wykonane. Ale jak zapowiadał burmistrz Bogdan Kożuchowicz - będzie zrealizowane
w roku kolejnym. I tak się stało.
Prace potrwają jeszcze kilka
tygodni.

Wreszcie bezpieczniej
w drodze do szkoły!
Ta weranda mogłaby być prawdziwą perełką - wygląda
imponująco, może wspólnota pomyśli o jej odnowieniu?

N

owe przejście dla pieszych i poziome
oznakowane, oddzielające wyraźnie
jezdnię od ciągu pieszego, powstało
na ul. Ofiar Oświęcimskich. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, idących tym odcinkiem
do Szkoły Podstawowej nr 4.
Sprawę sygnalizowali na
spotkaniach półmetkowych
mieszkańcy Pełcznicy.
Nad realizacją zadania
czuwał radny Sławomir Łukawski, radny z tej dzielnicy.
- Bardzo się cieszę, że
temat został sfinalizowany, trochę to trwało,
ale niestety nawet na tak niewielki odcinek
trzeba było zlecić i wykonać projekt nowej
organizacji ruchu - mówi radny. - Mam
nadzieję, że rodzice dzieci maszerujących do
szkoły choć trochę odetchną, bo rzeczywiście jest teraz na tym odcinku o wiele bezpieczniej.

Czas pracy akumulatorów
wynosi od 8 do 16 godzin
w zależności od intensywności
pracy urządzenia. Odkurzacz
posiada napęd elektryczny 48
V/1500W co umożliwia jazdę
do przodu i wstecz, silnik elektryczny zapewnia niemal bezgłośną pracę - co jest bardzo
dużym plusem.
Cena odkurzacza Glutton to
66 tys. zł.
Dzięki nowym urządzeniom
do utrzymywania czystości,
w które inwestuje Spółka,
nasze miasto będzie czystsze
i bardziej przyjazne.

I

FOT. ZGK

ieszkańcy budynków przy ul. Kolejowej 26-28-30 mają
chyba powody do
zadowolenia. Rozpoczęła się
właśnie gruntowna modernizacji
nawierzchni.
Przede wszystkim pojawią się
utwardzone dojścia do wymienionych budynków, wyłożone
kostką betonową - łącznie 203
m2, a całość nawierzchni podwórka będzie wysypana mieszanką kamienną.
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Do budynków będą prowadziły wygodne dojścia z kostki
betonowej. Koniec z błotem w czasie deszczów

Temat zgłosili
na spotkaniu
półmetkowym
z radnymi
i burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
mieszkańcy
Pełcznicy

Stalowy dom?
oże nie do końca, ale bez wątpienia konstrukcja tego budynku, który powstaje przy ul. Droga Węglowa, jest w całości
M
wykonana ze stali. Obecnie jest w trakcie wypełniania materiałami okładzinowymi i będzie pewnie otynkowana, jak tradycyjny dom. Podobno taka
konstrukcja gwarantuje doskonałe właściwości termoizolacyjne Technologia stalowego szkieletu jest bardzo
popularna m. in. w USA i Kanadzie.
W naszym kraju dopiero „raczkuje”.

Żywa reklama
na dwóch kółkach

Prace wykonał na
zlecenie gminy ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
Polegały one na wyznaczeniu nowego przejścia dla pieszych a także poszerzeniu chodnika i obniżeniu krawężnika po lewej stronie ulicy patrząc
od strony centrum. Zaś po prawej stronie,
gdzie nie ma chodnika, wyznaczono linię
krawędziową poziomą na jezdni wzdłuż
budynku nr 30, która oznacza krawędź jezdni.

Reklamować można dziś każdy towar, ale niebanalna
reklama zawsze zwróci uwagę. Takiego nietypowego
„rowerzystę” zauważyliśmy w świebodzickim Rynku
kilka dni temu. Pan rozdawał ulotki i zachęcał
do czytania Biblii.
Nowe przejście, wyraźna linia,
oddzielająca jezdnię od chodnika,
poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo
w tym rejonie
- Cieszę się, że jest nowe przejście i ta
linia, wiele dzieci idzie tędy do szkoły, chociażby z pobliskiego Osiedla Słonecznego,
z ul. Wiejskiej, a brak chodnika na odcinku
kilkudziesięciu metrów, bez wyraźnego oddzielnie od jezdni powodował, że trudno
było tak naprawdę określić, gdzie jest droga
dla aut a gdzie dla ludzi - mówi pani Małgorzata, mama trzecioklasistki Ady. - Teraz
będzie zdecydowanie bezpieczniej.

Budowa ulicy Królowej Elżbiety
zgodnie z harmonogramem
P
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race przy budowie ulicy
Królowej Elżbiety przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tzw. sięgacz, czyli
fragment ulicy wybudowany
w I etapie (o długości 240 m),
ma już pełną inftrastrukturę,
z chodnikami i nawierzchnią
- wykonawca czeka jeszcze na
masę bitumiczną, która będzie
ostatnim elementem.
Obecnie trwają prace na
części głównej ulicy. Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz drenaż jest gotowa, w toku jest kanalizacja
deszczowa. W kolejnym etapie
jest oświetlenie, a następnie
korytowanie, krawężniki, podbudowa i asfalt.
Przypomnijmy, że to największa inwestycja drogowa
ostatnich lat w naszym mieście,

wieści z miasta

finansowana w całości przez
gminę. Łącznie z I etapem,
wykonanym dwa lata temu,
miasto wyda na to zadanie 4,5
mln zł.
Inwestycja obejmuje budowę
nawierzchni jezdni i chodników

- w sumie ok. 320 m, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powstanie także oświetlenie.
Warto wspomnieć, że miasto
jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wyko-

nawcy budowy jeszcze jednej
ulicy w tym rejonie, bezpośrednio sąsiadującej z ulicą Królowej Elżbiety - ulicy Królowej
Jadwigi, przy której powstaje
nowe osiedle domów wielorodzinnych.
Do wybudowania jest tu sieć
kanalizacji sanitarnej, wodociąg, oświetlenie, chodnik i droga - łącznie ok. 340 m.
Przypominamy też, że w tym
rejonie osiedla występują utrudnienia komunikacyjne, prosimy
zwracać uwagę na oznakowanie.
O przeprowadzenie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji
zabiegali radni z tego okręgu:
Łukasz Kwadrans, Jarosław
Dąbrowski, Zofia Marek.

piątek, 27 X 2017

Już widać ścieżkę
na Kolejowej
rwa budowa pierwszej z siedmiu ścieżek rowerowych, które
T
Gmina Świebodzice buduje w ramach dużego projektu związanego z ograniczeniem niskiej emisji. Ścieżki dla rowerzystów

powstaną w różnych częściach miasta: na ulicy Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej, Świdnickiej, Park Miejski, Mieszka I i Piasta.
Pierwszą ścieżką dla miłośników dwóch kółek będzie ta na ul.
Kolejowej. Widać już kawałek nawierzchni, od strony Placu Dworcowego. Duża część chodnika na tej ulicy jest obecnie zerwana i piesi
mogą się poruszać tylko jedną stroną.

I
Długość ścieżek

2, 52 km
Koszt ich budowy

2.088.244,76 zł
Termin realizacji
30 sierpnia 2018

60.000 zł

Wjazd gotowy

- tyle kosztowało zakończone właśnie
czyszczenie rowów melioracyjnych
w Cierniach i na Osiedlu Piastowskim

P

rzez wiele lat mieszkańcy
budynku przy ul. Zamkowej 29-31musieli dojeżdżać do swojego domu szutrową drogą, która podczas
deszczów uległa podmyciu
i wszystko spływało na sąsiadujący chodnik.
Miasto znalazło rozwiązanie
- wyburzenie betonowych schodów, prowadzących do tego
właśnie budynku, i zrobienie
w tym miejscu wjazdu dla aut

A to pech...

zakonnic i czego tam jeszcze, co
może ewentualnie przynosić
pecha. Ale dla tego kierowcy
piątek 13-tego był autentycznie
nieszczęśliwy. W dodatku auto
ma wrocławskie numery - oj, nie

będzie ten pan dobrze wspominał naszego miasta.
Dziękujemy za nadesłanie
zdjęcia pani Agnieszce. My nie
obiecujemy pieniędzy za fotki
od Czytelników - oni sami chcą
je do nas nadsyłać, za co tym
bardziej dziękujemy.
I

wraz z zachowaniem dojścia
dla pieszych. O rozwiązanie
problemu zabiegał radny z tej
dzielnicy, Sławomir Łukawski.
Wjazd jest już gotowy, co
prezentujemy na zdjęciach.
Podobny przejazd wraz z chodnikiem będzie wykonany przy
budynku z numerem 3, także
w ramach zgłoszeń mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

Kolejny kwartał ma kanalizację
akończyły się prace związane z budową kanalizacji
Z
sanitarnej i deszczowej w obręFOT. NADESŁANE

iątek, 13-tego - to niezbyt
dobre połączenie. Tego dnia
P
unikamy czarnych kotów, dwóch

bie ulicy Wolności 1-3 i Strzegomskiej 14-16. To kolejne zadanie w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.
Po wykonaniu prac ziemnych zostały także uporządko-

wane podwórka, które częściowo zyskały nawierzchnię z kostki betonowej, częściowo utwardzonej.
Koszt prac to blisko 174 tys.
zł.
A wkrótce rozpoczną się kolejne - tym razem w rejonie ulic
Wałbrzyskiej i Piłsudskiego. Tu
także wybudowana zostanie

5

kanalizacja sanitarna i deszczowa, a dodatkowo wykonane zostanie utwardzenie podwórka
przy ul. Piłsudskiego 34, o które
to zadanie zabiegał radny Jan
Klepiec.
I

To się w głowie
nie mieści...
6
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§ pod paragrafem

Zdenerwował się
i wyjął nóż

§ Potrącił kobietę i uciekł. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów!

T

en wypadek szokuje
i poraża z kilku względów. Po pierwsze - doszło do potrącenia i nie
udzielenia pomocy poszkodowanej. Po drugie - sprawca
w ogóle nie powinien prowadzić, bo miał odebrane dożywotnio - prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ale jak
widać miał to w nosie.
Do zdarzenia doszło 16 października. Około godz. 9:30 pani
Barbara przechodziła prawidłowo przez przejście dla pieszych
na ul. Wałbrzyskiej, na wysokości przychodni Promyk.
Z góry jechał ford fiesta na
wałbrzyskich numerach rejestracyjnych. Auto po prostu wjechało w pieszą.
- Zdarzenie zarejestrowała
kamera monitoringu. Widać na
filmie, że mężczyzna po potrąceniu zatrzymał się, wysiadł i podszedł do potrąconej, przyniósł jej
buta, który spadł pani w wyniku
uderzenie, po czym obrócił się
na pięcie i odjechał - relacjonuje
Robert Brożyna, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Jest to kwalifikowane jako nieudzielenie

Kino 9D - łał!

pomocy i ucieczka z miejsca
wypadku.
Świadkowie zdarzenia zapisali szczątkowe numery rejestracyjne auta, co pomogło dość
szybko ustalić sprawcę. Potrącona kobieta została odwieziona
do szpitala Latawiec w Świdnicy. Pani doznała poważnego
uszkodzenia miednicy, a jej obrażenia zakwalifikowane zostały
powyżej siedmiu dni.
Policjanci prowadzący dochodzenie wytypowali sprawcę
- 33-letniego mieszkańca Świebodzic. Zatrzymano go bardzo
szybko. Tłumaczył mętnie, że
nie wiedział, że potrącił kobietę
i nie potrafił odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego odjechał z miejsca zdarzenia.
W toku ustaleń wyszły na jaw
kolejne fakty - oto sprawca tego
zdarzenia posiadał nałożony
przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - bo był już karany za m. in.
prowadzenie auta pod wpływem
alkoholu! Jak widać nic sobie
nie robił z sądowych zakazów.
Stanowił potencjalne zagrożenie
na drodze i to prawdziwy cud, że
potrącenie zakończyło się w tym

F

ilmowo zrobiło się w Świebodzicach ostatnimi czasy, a to
jeszcze nie koniec. W listopadzie szykuje się kolejna atrakcja
związana z kinem. Na Rynku - od 9 do 12.11 - stanie mobilne
kino 9D. Tak właśnie - nie 3, nie 4, a nawet nie 7!
Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest znaleźć się w kosmosie,
albo, nie schodząc z wygodnego fotela, maszerować przez prehistoryczną krainę wśród dinozaurów? Dzięki kinu 9D będziecie
mieć taką możliwość.
Seanse mobilnego kina odbywać się będą co 30 minut. W jednej projekcji uczestniczyć może maksymalnie 12 osób (dzieci do
lat 7 wraz z opiekunem).
Bilety, w cenie 20 zł, będą do nabycia przed seansem.
Dzieci i młodzież szkolna posiadający kupon zniżkowy (operator kina będzie rozdawał takie kupony we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta): bilet 15 zł.
Seans trwa maksymalnie 7 minut. Zapraszamy i polecamy, to
może być świetna przygoda.

Mamy dla Was
cztery wejściówki!

Dla naszych Czytelników mamy oczywiście
niespodziankę - cztery bilety na seans
w kinie 9D.
Jak je zdobyć?

. N. połowę swojego życia
spędził za kratkami, więc
S
nie lubi, gdy mu się zwraca

uwagę.
Tak było też 14 października, w Biedronce. Mężczyzna
został przyuważony, jak próbował wynieść ze sklepu 3
piwa, bez płacenia. Wówczas
do akcji wkroczyła ochrona,
która zażądała pokazania torby
w pokoju zatrzymań.
To już całkiem rozsierdziło
amatora piwa. Wyciągnął nóż
do tapet i zranił ochroniarzy.

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ
I 16.10. - nieprawidłowo zaparkowane pojazdy

przy ul. Wolności, właściciele zostali pouczeni i odjechali

I 16.10. - działki przy ul. Przemysłowej, spalanie pozostałości

wypadku tylko poważnym urazem - a przecież skutki mogły
być tragiczne.
Policjanci przedstawili mu
zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz złamania
sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów.
Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec 33latka środka zapobiegawczego

roślinnych, sprawcę wykroczenia pouczono
I 16.10. - działki za kotłownią przy ul. Królowej Elżbiety,
analogiczna sytuacja, sprawcy pouczeni
I 16.10. - Ciernie, uszkodzony słup telekomunikacyjny, miejsce
zostało zabezpieczone przez SM do przyjazdu służb.
I 16.10., ul. Leśna, pies wypuszczany bez opieki, sprawcę
pouczono.
I 17.10, ul. Piłsudskiego, spożywanie alkoholu, mężczyźni zbiegli
na widok patrolu
I 17.10. ul. Wolności, na wysokości przystanku szarpanina
dwóch nieletnich, około 13-letnich chłopców. Nastolatkowie
zostali rozdzieleni. Najprawdopodobniej koledzy postanowili
po lekcjach załatwić swoje porachunki. Po interwencji krewcy
chłopcy rozeszli się w swoje strony.
I 17.10., droga nr 35, nietrzeźwy mężczyzna szedł poboczem
drogi od strony Wałbrzycha do Świebodzic. Strażnicy zawieźli go
na najbliższy przystanek autobusowy.
I 18.10., Osiedle Sudeckie, nieprawidłowo parkujący samochód,
wszczęto postępowanie celem ustalenia sprawcy.
I 18.20., zwisająca gałąź w Parku Miejskim nad placem zabaw,
gałąź usunęły służby miejskie.
I 18.10., ul. Żeromskiego, nieprawidłowo zaparkowany pojazd,
w trakcie interwencji kierujący był bardzo wulgarny, został
ukarany mandatem w wysokości 100 zł.
I 20.10., ul. Chrobrego, na placu zabaw miała się znajdować
starsza młodzież, która mogła powodować uszkodzenie urządzeń.
Nastolatkowie zostali wylegitymowani i pouczeni.
I 23.10., ul. Ciernie, wypuszczony pies bez opieki, właściciel
został ustalony i ukarany mandatem w wysokości 100 zł.
Był już wielokrotnie pouczany w tej sprawie.
I 23.10., ul. Mieszka I, zatrzymano kierującego motorowerem
bez ważnych dokumentów a nawet tablicy rejestracyjnej.
Wezwano na miejsce patrol policji.

w postaci tymczasowego aresztowania.
Teraz zgodnie z decyzją Sądu
Rejonowego w Świdnicy najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za spowodowanie wypadku
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za niestosowanie się do prawomocnego wyroku sądowego grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj o odblaskach!
Coraz szybciej zapada zmrok,
dlatego przypominamy, że zgodnie
z nowelizacją Prawa o ruchu
drogowym, każdy pieszy poruszający
się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym ma obowiązek
używania elementów odblaskowych.
To zwiększa naszą widoczność
i bezpieczeństwo na drodze!

Krwiodawcy: na nich można liczyć
29

osób stawiło się
w Miejskim Domu
Kultury we wtorek, 24
października, by oddać krew.
I tylko dwie osoby nie mogły ostatecznie podzielić się najcenniejszym lekiem, a aż dwie osoby po
raz pierwszy zdecydowały się
wziąć udział w akcji - brawo.

Udało się zebrać ponad 12
litrów życiodajnego płynu, na
który czekają pacjenci szpitali
i osoby potrzebujące. Dziękujemy serdecznie za udział w akcji.
Tradycyjnie podczas zbiórki
wylosowana została nagroda
niespodzianka, ufundowana przez
jednego ze świebodzickich przed-

siębiorców - tym razem Schneider Electric. Szczęśliwcem okazał się pan Zbigniew Pawlak.
Gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy naszym krwiodawcom,
na Was zawsze można liczyć.
Organizatorami akcji byli:
Urząd Miejski w Świebodzi-

Czekamy na Wasze
telefony
od 30.10 do 3.11.

FOT. WYDZIAL PROMOCJI UM

Zadzwoń na numer:
660 157 518
I dopowiedz
na pytanie:
- Jak nazywało się
kino
w Świebodzicach?

Pomogli pozostali pracownicy
sklepu i udało się obezwładnić
mężczyznę.
To znany policji człowiek,
który niedawno opuścił mury
więzienia, zresztą jak się dowiedzieliśmy nieoficjalne, spędził za kratami większą część
swojego życia. Uznawany jest
za niebezpiecznego bandytę.
Długo więc nie nacieszył się
wolnością, bo sąd wydał już
decyzję o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.
I

cach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach oraz Miejski Dom Kultury.
I

Święto Edukacji Narodowej
oświata

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

oroczne spotkanie Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza z nauczycielami, pracownikami oświaty, dyrektorami
szkół z okazji ich święta miało
miejsce w piątek, 13 października. Uroczystość w Miejskim

Domu Kultury uświetnił mini
koncert w wykonaniu absolwentek Akademii Muzycznej we
Wrocławiu.
- Chciałbym wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za
Państwa pracę i trud, wkładany
każdego w dnia w nauczanie

i wychowanie młodego pokolenia. Każdy z nas miał w życiu
swojego nauczyciela i każdy
z nas jest nauczycielem dla
innych. Proszę przyjąć najlepsze
życzenia i gratulacje w dniu
Państwa święta - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz,

wręczając wyróżniającym się
pedagogom nagrody.
Uhonorowani zostali także
dyrektorzy świebodzickich placówek oświatowych, a dwie
nagrody były bardzo szczególne.
Pani Teresa Walczak-Jusiel,
dyrektor Publicznej Szkoły

Pamiętamy o Was

C

o roku 15 października obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Białej
Laski - święto osób niewidomych
i niedowidzących. Członkowie Polskiego
Związku Niewidomych w Świebodzicach
zaprosili na doroczne spotkanie z okazji
tego święta w środę, 18 października.
W spotkaniu udział wzięli: Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn,
Ksiądz dziekan Józef Siemasz, Izabela
Siekierzyńska dyrektor Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świebodzicach oraz Zarząd
związku i jego członkowie.
- Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, Państwa obecność ma dla nas szczególne znaczenie - podkreślała Prezes
Związku Jadwiga Płaza.
- Chciałbym podkreślić, że jesteście
Pastwo ważną częścią społeczności lokalnej, w imieniu burmistrza Bogdana Kożuchowicza przekazuję najserdeczniejsze
życzenia i zapewnienia wszelkiej pomocy
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Serdecznie gratulujemy.

Przyjemniej i bezpieczniej
szczególnie radosnej atmosferze przebiegał Dzień
W
Edukacji Narodowej w Zespole

ze strony samorządu - zaznaczył Krystian
Wołoszyn.
Organizacja zrzesza obecnie około 50
członków, zajmuje się przede wszystkim
organizacją spotkań integracyjnych, wspólnych wyjazdów na wydarzenia kulturalne
czy wycieczki rekreacyjne.
Obecny skład Zarządu: Jadwiga Płaza
- Prezes, Barbara Mielczarek - Wiceprezes, Brunon Nowak - Członek Zarządu,
Lucjan Kamiński - Sekretarz.

Dzień Uśmiechu
w Integracyjnej

Przysmaki
dla mieszkańców lasu

października w klasach edukacji wczesnoszkolnej Publicznej
Szkoły Podstawowej Integracyjnej obchodzono Światowy Dzień
6Uśmiechu.
Z tej okazji pani Magdalena Półtorak i pani Karolina

oniec sezonu kasztanowego. Wielkie podziękowania dla
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Klubu
K
Młodego Strażnika Przyrody. Uczniowie uzbierali mnóstwo

Mielnik zorganizowały apel, podczas którego wręczono Certyfikaty
Uśmiechu osobom, które są zawsze, niezależnie od pogody i lekkiego stresu przed sprawdzianami, uśmiechnięte.

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi otrzymała nagrodę Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty, a Pani Magdalena
Stąpor, dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej Integracyjnej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

piątek, 27 X 2017

Szkół Specjalnych. Szkoła jest
bowiem coraz ładniejsza. Niektóre remonty już się w niej zakończyły, inne jeszcze trwają.
Na uroczystej akademii nasi
uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne i recytatorskie, a także plastyczno-techniczne.
Tego dnia gościliśmy w szkole
Starostę Świdnickiego Piotra Fedorowicza i radnych tegoż powiatu - Wiolettę Chorąży i Piotra
Zalewskiego. Przyjęli od naszej
społeczności podziękowania za
wsparcie i opiekę nad placówką.
Podobne podziękowania dyrektor
Zespołu Szkół - Ewa Jańczak
- przekazała dla Włodarzy Gminy
Świebodzice - na ręce wielkiej
przyjaciółki naszych dzieci i radnej świebodzickiej - Teresy Małeckiej.
Cieszymy się, że grono naszych przyjaciół i partnerów wciąż się poszerza. Podobno miarą
humanizmu społeczeństwa jest jego stosunek do osób niepełnosprawnych.

Migawki ze szkolnych
akademii
roczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się we
wszystkich placówkach oświatowych w mieście, z udziałem
U
władz Świebodzic, radnych, zaproszonych gości. W przedszkolach
były oczywiście obowiązkowe pasowania na przedszkolaka.
Poniżej kilka zdjęć ze szkolnych uroczystości.

kasztanów, które zimą pomogą przetrwać leśnym zwierzętom. Brawo za świetną akcję!

Przedszkole nr 3
Niezapominajka

LO im. Marii Konopnickiej
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reklama

Zamieszkaj w Green Parku
piątek, 27 X 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ruszyła przedsprzedaż II etapu nowego osiedla Green Park. Na klientów czeka kolejne 30 mieszkań z ogrodami lub balkonami

Rozmowa z Krzysztofem Kujatem, Prezesem GREEN PARK
DEWELOPER, spółki która buduje nowe osiedle domów
wielorodzinnych w Świebodzicach. Po niewątpliwym sukcesie
sprzedażowym I etapu osiedla Green Park spółka podjęła
decyzję o rozpoczęciu przedsprzedaży 4 budynków
II etapu. Osiedle Green Park zlokalizowane jest
przy ul. Królowej Jadwigi.

I Panie Prezesie, pierwsze
mieszkania realizowane
przez Państwa przy u. Królowej
Jadwigi, zostały sprzedane niemal
na pniu, zostało jeszcze tylko kilka
lokali, a spółka rozpoczyna właśnie
II etap inwestycji?
Krzysztof Kujat: - Rzeczywiście,
zainteresowanie naszą ofertą przeszło
chyba najśmielsze oczekiwania, co
bardzo mnie cieszy, ale także i dowodzi, że jest zapotrzebowanie właśnie
na takie mieszkania, jakie przygotowaliśmy w naszej ofercie. Czyli - zarówno kawalerki w granicach 30 m2, jak
i mieszkania 2-3-4-pokojowe a nawet
apartamenty 5-pokojowe z dwoma
balkonami. Mieszkania są wyposażone nie tylko w balkony, ale i nieduże
ogródki, co zaspokaja potrzeby klientów związane z miejscem do rekreacji,
wypoczynku, bezpiecznej zabawy
naszych pociech.
I Co jeszcze, Pana zdaniem,
przyciąga do tej oferty klientów?
- Nasze osiedle to oczywiście
budynki wielorodzinne, ale stawiamy
na kameralność, budynki mają tylko
jedną klatkę schodową i niewielką
ilość mieszkań. To sprawia, że lokatorzy nie będą się czuli jak na typowym

Nasze atuty

G
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osiedlu, gdzie panuje jednak swoista
anonimowość. Nasze obiekty budowane są metodą tradycyjną, ale z dużą
ilością przeszkleń, co sprawia, że wyglądają nowocześnie, lekko, atrakcyjnie. To sprawia, że cieszą się dużym
zainteresowaniem.
I Mówimy o atutach budynków,
ciekawych rozwiązaniach
architektonicznych, atrakcyjnych
metrażach - ale nie bez znaczenia
jest także otoczenie osiedla i fakt,
że Gmina Świebodzice
w niedalekiej przyszłości
zamierza wybudować właśnie
w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla
Park Sportowy - nowoczesne
miejsce służące do aktywności
i rekreacji, to bez wątpienia
dodatkowy plus tej lokalizacji?
- Bardzo nas ucieszyła informacja
o uzyskaniu dofinansowania przez
Gminę Świebodzice na realizację szeregu projektów, związanych z rewitalizacją zieleni i budową nowych miejsc
do rekreacji. Jednym z takich miejsc
jest właśnie Park Sportowy, tuż obok
naszego osiedla, co jeszcze bardziej
uatrakcyjni okolicę. Na dniach ma się
rozstrzygnąć przetarg, zatem inwestycja rozpocznie się zapewne w przy-

szłym roku i będzie wspaniałą atrakcją
dla mieszkańców naszego osiedla.
Dodam tylko, że w planach jest budowa m. in. małego kortu tenisowego,
placu do mini golfa, alejek spacerowych, ławeczek, wodnego placu zabaw. To będzie naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce.
I Mieszkania oferowane przez
GREEN PARK DEWELOPER
można kupić z rządową dopłatą
- to chyba kolejny, niezaprzeczalny
atut?
- Rzeczywiście, wybrane mieszkania z naszej oferty spełniają kryteria
rządowego programu Mieszkanie Dla
Młodych, finansującego kredytobiorcom wkład własny. Program ten swoją
ostatnią transzę uruchamia 2 stycznia
2018 r. Dodam także, że tylko dla naszych klientów wynegocjowaliśmy
również szereg rabatów w wiodących
punktach sprzedaży oferujących materiały wykończeniowe mieszkań.
I Czy kupno mieszkania może być
lokatą inwestycyjną?
- Oczywiście, trafionym pomysłem
jest zakup mieszkania w celu inwestycyjnym, który przynosi większe przychody niż lokata czy konto oszczędnościowe. Pamiętajmy, że rynek nieru-

trzykondygnacyjne budynki wielorodzinne z ogródkami, w spokojnej części miasta
w sąsiedztwie Park Sportowy, pływalnia, boisko, street workout
mieszkania bezczynszowe (opłaty ustala wspólnota)
nowoczesna architektura
sprawdzony, zaufany developer
możliwość rezerwacji wybranego mieszkania

I ETAP WOLNE MIESZKANIA
1M4 – 29,74 m2, 1 pokój, I piętro, przynależna komórka lokatorska,
1M6 – 60,60 m2, 3 pokoje, II piętro, przynależna komórka lokatorska,
2M4 – 29,74 m2, 1 pokój , I piętro, przynależny ogródek (35 m2) i komórka lokatorska,
2M8 – 60,60 m2, 3 pokoje, II piętro, przynależna komórka lokatorska,
3M5 – 90,12 m2, 5 pokojowy apartament, dwa balkony
5M4 – 29,74 m2, 1 pokój, przynależny ogródek i komórka lokatorska
6M5 – 29,95 m2, 1 pokój,
6M6 – 60,70 m2, 3 pokoje,
8M6 – 40,71 m2, 2 pokoje, ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze w budynku.

chomości jest stabilny, a obecne prognozy wskazują, że ceny nieruchomości będą wzrastać. Zakup mieszkania
- pod wynajem, czy jako właśnie lokata kapitału - jest bezpiecznym ulokowaniem naszych oszczędności.
I Jak wygląda obecnie realizacja
inwestycji?
- Wszystkie roboty budowlane idą
zgodnie z terminem i dzięki temu
oddamy mieszkania do 30 czerwca
2018 r. Cieszy mnie również fakt, iż
Gmina Świebodzice stanęła na wysokości zadania i realizuje przebudowę
ulicy Królowej Elżbiety, łącznie z budową ulicy Królowej Jadwigi co zapewni komfort naszym klientom.
W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, który ze szczególną dbałością podchodzi do kwestii
związanych z poprawą infrastruktury
miejskiej.

My ze swojej strony także pomyśleliśmy o państwa komforcie i postanowiliśmy zrealizować na osiedlu Green
Park wolnostojącą rowerownię.
I Czy można obejrzeć swoje
przyszłe mieszkanie?
- Korzystając z nowych technologii
stworzyliśmy Wirtualny Spacer po
osiedlu Green Park , który dostępny
jest na naszej stronie internetowej
www.greenparkdeweloper.pl, ale lokale można obejrzeć również na żywo
na naszej budowie. Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszym Biurem
Sprzedaży przy ul. Królowej Jadwigi,
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.greenparkdeweloper.pl
oraz do kontaktu pod nr
tel. 663 909 909.
I Dziękuję za rozmowę.

II ETAP WOLNE MIESZKANIA
W standardzie oferujemy schody drewniane w mieszkaniach dwupoziomowych
i ogrzewanie podłogowe we wszystkich mieszkaniach na parterze!
9M2 – 64,87 m2, 3 pokoje, mieszkanie dwupoziomowe z bezpośrednim wyjściem
do własnego ogrodu o powierzchni 161 m2,
9M3 – 64,87 m2, 3 pokoje, pokoje, mieszkanie dwupoziomowe z bezpośrednim
wyjściem do własnego ogrodu o powierzchni 119 m2,
9M5 – 60,60 m2, 3 pokoje, II piętro, duży balkon obejmujący budynek z dwóch stron,
9M6 – 29,64 m2, 1 pokój,
9M7 – 60,6 m2, 3 pokoje, II piętro, duży balkon obejmujący budynek z dwóch stron,
10M1 – 75,78 m2, 4 pokoje, parter, bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu
o powierzchni 177,5 m2
10M2 – 75,56 m2, 4 pokoje, parter, bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu
o powierzchni 188,5 m2
10M3 – 75,68 m2, 4 pokoje, I piętro, duży balkon z dwóch stron otaczający budynek,
10M4 – 75,46 m2, 4 pokoje I piętro, duży balkon z dwóch stron otaczający budynek,
10M5 – 40,71 m2, 2 pokoje II piętro, balkon
10M6 – 49,56 m2, 2 pokoje II piętro, balkon
10M7 – 60,6 m2, 3 pokoje, II piętro, duży balkon z dwóch stron otaczający budynek,
11M1 – 62,27 m2, 3 pokoje z pomieszczeniem gospodarczym w mieszkaniu, parter
bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu o powierzchni 178 m2, przynależna
komórka
11M2 – 60,8 m2, 3 pokoje, parter bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu
o powierzchni 204 m2, z komórką lokatorską
11M4 – 29,74 m2, 1 pokój, I piętro, z przynależną komórką lokatorską,
11M5 – 60,70 m2, 3 pokoje, I piętro z przynależną komórką lokatorską
11M8 – 60,60 m2, 3pokoje, z komórką lokatorską
12M1 – 75,78 m2, 4 pokoje, parter, bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu
o powierzchni 157 m2
12M2 – 60,61 m2, 3 pokoje, parter, bezpośrednie wyjście z salonu do własnego ogrodu
o powierzchni 167 m2,
12M3 – 60,70 m2, 3 pokoje, I piętro, duży balkon i ogólnodostępne pomieszczenie
gospodarcze,
12M4 – 29,95 m2, 1 pokój, I piętro, duży balkon i ogólnodostępne pomieszczenie
gospodarcze,
12M5 – 60,7 m2, 3 pokoje, I piętro, duży balkon i ogólnodostępne pomieszczenie
gospodarcze,
12M6 – 40,71 m2, 2 pokoje, II piętro, balkon i ogólnodostępne pomieszczenie
gospodarcze,
12M7 – 49,46 m2, 2 pokoje, II piętro, dwa duże balkony z dwóch stron budynku,
12M8 – 60,60 m2, 3 pokoje, II piętro, ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze,
Zapraszamy do naszego Biura Sprzedaży
„Green Park”
ul. Królowej Jadwigi 2
58-160 Świebodzice
e-mail: greenparkswiebodzice@gmail.com
tel. 663 909 909.

Nasze małe Hollywood
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

6. Festiwal Aktorstwa Filmowego

D

wa dni spotkań z największymi, polskimi
aktorami, czyli 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa, za nami. To było bez wątpienia kulturalne wydarzenie roku
w naszym mieście. Możliwość
obcowania z takimi osobowościami polskiego kina, jak Jan
Nowicki czy Bogusław Linda,
to była dla świebodziczan ogromna gratka. Nikt nie odszedł bez
pamiątkowego zdjęcia czy autografu. - Takie wydarzenie musi
się powtórzyć - mówili zgodnie
widzowie.
FAF gościł w Świebodzicach
15 i 16 października, a całe wydarzenie trwało od 14 do 19
października we Wrocławiu. Tu
odbywały się projekcje filmów,
spotkania z artystami, a na galach otwarcia i zamknięcia festiwalu wręczono nagrody - Platynowe i Złote Szczeniaki. Dla
przypomnienia - laureatami tegorocznych Platynowych Szczeniaków byli: Anna Dymna i Olgierd Łukaszewicz, którego
zresztą gościliśmy w Świebodzicach 15 października. Artyści
otrzymali statuetki za swój dorobek aktorski i stworzenie licznych, niezapomnianych kreacji
filmowych.
W gali otwarcia i zamknięcia
uczestniczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, na zaproszenie dyrektora naczelnego
Festiwalu Stanisława Dzierniejko.
A w świebodzickich wydarzeniach uczestniczyło w sumie
kilkaset osób - zwłaszcza na
spotkaniach z tuzami polskiego
filmu, czyli Janem Nowickim
i Boguławem Lindą - sala Miejskiego Domu Kultury po prostu
pękała w szwach. Na kolejnych

stronach zrelacjonujemy Państwu owe dwa niezwykłe dni.
A teraz kilka zdań podsumowania.
Bez wątpienia włączenie się
Świebodzic w organizację 6.
Festiwalu Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa było
dobrą decyzją, bo na takie właśnie wydarzenia czekają mieszkańcy. W małych miastach,
takich jak Świebodzice, też
chcemy mieć możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach, móc obcować z artystami
najwyższej klasy. I FAF to właśnie umożliwił świebodziczanom, ale nie tylko, bo na spotkaniach gościliśmy również mieszkańców okolicznych miejscowości.

Udział w wydarzeniach był
bezpłatny - bo taka jest idea FAF.
Dystrybucja bezpłatnych zaproszeń, po raz pierwszy zastosowana, okazała się trafnym zabiegiem, pozwoliła na uczestniczenie w wydarzeniach jak największej liczbie odbiorców. Warto
jeszcze podkreślić, że choć były
to tylko dwa dni, festiwalowa
oferta skierowana była zarówno
do młodszej, jak i starszej publiczności. Z gwiazdami spotkały się i kilkulatki, i seniorzy,
i młodzież gimnazjalno-licealna.
Każdy, kto miał trochę czasu
i ochoty, mógł spotkać się z wyjątkowymi artystami
Gdybyśmy dysponowali jako
miasto większą salą widowiskową - na powiedzmy 200-250
miejsc, w spotkaniach mogłoby
uczestniczyć jeszcze więcej
osób. Nie ma co kryć,
Miejski Dom Kultury ma
swoje minusy, sala
główna mieści maksymalnie 170 osób, brak
jest też przestronnego holu. Ale takich
ograniczeń na razie
nie jesteśmy w stanie
przeskoczyć - na ciasnotę jednak nikt nie
narzekał, bo spotkanie
z gwiazdami rekompensowało wszystko.

Według zapewnień zarówno
dyrektorów FAF, jak i burmistrza Bogdana Kożuchowicza, festiwal lub impreza o podobnym charakterze, powróci do
Świebodzic za rok. Takie są
zresztą oczekiwania publiczności.
- To były spotkania pełne
emocji i wzruszeń. Tematy poruszane, również dla młodzieży,
rewelacyjnie dobrane. Jan Nowicki klasa sama w sobie. Młody aktor Hubert Kułacz był dla
mnie prawdziwą rewelacją. Publiczność dopisała, za co wielki
szacun. Dziękując z całego serca, czekam na więcej i więcej
- komentuje dla nas Krzysztof
Baranowski, który uczestniczył
niemal we wszystkich spotkaniach.
W gali otwarcia i zamknięcia
uczestniczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz z małżonką. Podczas otwarcia wręczono
Platynowe Szczeniaki - otrzymało je dwoje wspaniałych artystów: Anna Dymna i Olgierd
Łukaszewicz - który na spotkaniu w Świebodzicach żartował,
że wreszcie miał okazję „odkurzyć” swój smoking. Na zamknięciu burmistrz Kożuchowicz
otrzymał podziękowanie od dyrektorów festiwalu za udział
w jego organizacji.

Szczeniaki rozdane
Na gali zamknięcia wręczone zostały Złote Szczeniaki, czyli nagrody
za tegoroczne najlepsze kreacje filmowe. Otrzymali je:
G za pierwszoplanową rolę kobiecą Magdalena Popławska
(ATAK PANIKI)
G za pierwszoplanową rolę męską ex aequo Artur Żmijewski
(ATAK PANIKI) i Tomasz Schuchardt
(ACH ŚPIJ KOCHANIE)
G za drugoplanową rolę kobiecą Małgorzata Szczerbowska
( WIEŻA. JASNY DZIEŃ)
G za drugoplanową rolę męską Dariusz Chojnacki (SZCZĘŚCIE
ŚWIATA )
G Małgorzata Kożuchowska - za najlepszą rolę serialową
w serialu Rodzinka.pl

Dwa dni emocji

Świebodzicka publiczność jest super

G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Miasta Świebodzice

G STANISŁAW DZIERNIEJKO
G Dyrektor naczelny FAF

- Dziękuję serdecznie mieszkańcom za tak liczny
udział w festiwalu. Tak wspaniała frekwencja
pokazuje, że właśnie takich wydarzeń
oczekujemy w naszym mieście. Uważam, że
były to naprawdę bardzo interesujące dni, które
pozwoliły nam choć troszkę zbliżyć się do tych, których
podziwiamy na małym i dużym ekranie, a którzy okazali się
wspaniałymi, ciekawymi ludźmi. Dziękuję za cudowny monodram
Pana Jana Nowickiego, mistrza nad mistrzami, za świetny występ
Anny Samusionek, oczywiście za niezwykle interesujące rozmowy
z Olgierdem Łukaszewiczem i Bogusławem Lindą, wielkimi
osobowościami filmowymi, za poruszający monodram Huberta
Kułacza. Dziękuje dyrektorom Festiwalu: Stanisławowi Dzierniejko
i Bogusławowi Lindzie za świetną współpracę, którą będziemy
kontynuować. Świebodzice czekają na kolejne gwiazdy.

- Świebodzice okazały się fantastycznym
miastem, z cudowną, wyrobioną filmowo
publicznością, która przyjęła nas niezwykle
ciepło i z którą znamy się bardzo dobrze.
Bo przecież świebodzicka grupa jeździła za nami
przez lata i do Świdnicy i do Jeleniej Góry.
Na spotkaniach było bardzo dużo ludzi, padały naprawdę
ciekawe pytania. Władze Świebodzic stworzyły tu świetną
atmosferę i na propozycję zorganizowania festiwalu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz niemalże automatycznie zareagował na tak.
Dlatego tę współpracę będziemy kontynuować,
nawet jeżeli nie w formule festiwalu, to na pewno
w formie jakiejś cyklicznej imprezy filmowej.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Materiał video
z obu
festiwalowych dni
obejrzysz
na www.swiebodzice.pl/
Miejska Telewizja
Internetowa

9

„Albercik - to właśnie ja”
piątek, 27 X 2017

W

niedzielę, 15 października, przed
świebodzicką publicznością wystąpił Olgierd Łukaszewicz, znakomity aktor filmowy i teatralny,
który podzielił się z nami wieloma ciekawymi opowieściami
z życia zawodowego, ale i prywatnego. Wspominał m. in.
pracę na planie filmu „Magnat”,
który kręcony był w pobliskim
Zamku Książ, anegdoty z planu
zdjęciowego „Seksmisji”’ mówił też o swoich śląskich korzeniach i pracy w Związku Artystów Scen Polskich, której to
organizacji przewodniczy od
ośmiu lat.
Pan Olgierd okazał się fantastycznym rozmówcą, sypiącym
anegdotami i dykteryjkami.
Chętnie odpowiadał na pytania
publiczności. Wspominał śląskie
dzieciństwo, charyzmatyczną

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Miłosne perypetie
na wesoło

babkę-Ślązaczkę, harcerstwo.
Pan Olgierd wyrecytował także
początek „Inwokacji” w gwarze
śląskiej, co publiczność przyjęła
gromkimi brawami.

Drugą część niedzielnego spotkania z gwiazdami
Festiwalu Aktorstwa Filmowego wypełnił monodram w wykonaniu Anny Samusionek, jednej
z najpiękniejszych polskich
aktorek, o zniewalającym
uśmiechu.

Po spotkaniu artysta otrzymał
kwiaty i serdeczne podziękowania za interesującą rozmowę.
Dziękuję, że lubicie moją rolę
w „Seksmisji”. Kiedyś krytyk
w tygodniku Polityka napisał, że
miałem grać przedstawiciela
polskiej inteligencji, która została sponiewierana socjalizmem.
Przerażony poszedłem do Julka
Machulskiego i pytam: „Julek, ja
coś takiego miałem grać?”
- „Nie, no co ty”. Moja ulubiona
scena to konferencja prasowa,
kiedy my już leżymy z Jurkiem
na stole, nad nami dwa złączone
bałwanki, a ja mam na twarzy
wypisane, że oto wypełniam
misję dla ludzkości.

cza na balet, żeby odwiedzić jej
grupę i opowiedzieć coś o pracy.
Chciałem podesłać żonę, która
także jest aktorką, ale pani od
baletu upiera się, że to mam być
ja - kokietował nas artysta
Mówił też o Platynowym
Szczeniaku, nagrodzie którą
otrzymał podczas 6. Festiwalu
Aktorstwa Filmowego.
- To jest nagroda od Bogusia
Lindy przede wszystkim - ale
czy on dostał już taką - troskał
się aktor? - Ja bardzo ubolewam
nad faktem, że mój znakomity
kolega Bogusław Linda jej nie
dostał. Tu zresztą przypominają
mi się sceny ze wspólnego
naszego filmu „Magnat”, kręconego w pobliskim Książu. Grałem wówczas bardzo złego brata, faszystę.
Mam bardzo dobre wrażenia
po spotkaniu ze świebodzicką
publicznością, mogłem być
całkowicie bezpośredni i nieskrępowany mimo przekroczonej 70-tki, ani wielu innych
przygód, które przeżyłem - żartował po spotkaniu aktor. Do
Pana Olgierda ustawiła się spora
kolejka fanek, chcących zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie
i otrzymać autograf.

Ale nadal, jak mam ważną
sprawę do załatwienia, to pytam:
„A widział pan taki film „Seksmisja”? To ja, Albercik”!
Pan Olgierd chętnie opowiadał także o swoich najbliższych,
o córce - która jest lekarzem
- a która, nota bene także jest
wielką wielbicielką „Seksmisji”. - Ona obejrzała tylko ten
film i „Jańcia Wodnika”, chociaż
błagałem, prosiłem, idź zobacz
„Brzezinę” - wspominał z uśmiechem aktor. Pan Olgierd ma
dwoje wnucząt, które są bardzo
dumne ze sławnego dziadka.
- Jestem notorycznie nagabywany przez wnuczkę, która uczęsz-

Do jednej ze scen aktorka
potrzebowała kogoś
z publiczności.
Ten szczęśliwiec miał okazję
poprzytulać się do Telimeny

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Aktorka zaprezentowała nam
miłosne perypetie Tadeusza
i Telimeny, a mickiewiczowskie
strofy opatrzyła zabawnymi
komentarzami. Pani Annie towarzyszył muzyk, który ubarwił
spektakl akompaniamentem na
pianinie i saksofonie.
Anna Samusionek spotkała
się także następnego dnia ze
świebodzickimi przedszkolakami, którym czytała bajki o Tupciu Chrupciu. Maluchy były
zachwycone, zadawały także
pytania o pracę, granie w filmach itp. Na koniec każda grupa
wykonała z aktorką pamiątkowe
zdjęcie - są one wszystkie dostępne na www.swiebodzice.pl
i facebook.com/swiebodzice.
oficjalny.profil
My zamieszczamy także kilka
na str. 13.

Monodram
„Pan Tadeusz
na wesoło,
czyli perypetie miłosne
Tadeusza i Telimeny”
rozbawił publiczność.
Aktorka wystąpiła
w stroju z epoki,
ale komentarze
były jak najbardziej
współczesne

Aktorce
towarzyszył
akompaniujący
na pianinie
i saksofonie
muzyk

Po występie Anna Samusionek rozdawała autografy i pamiątkowe
zdjęcia

Maestro Nowicki - klasa
sama w sobie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

obija 80-tki, pali jak
smok, ma cięty język
- bo jak sam mówi, już
nic nie musi, i jest
wciąż jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej sceny
teatralnej i filmowej. Jan Nowicki zachwycił nas nie tylko
kunsztem aktorskim, ale i mądrością życiową, celnymi komentarzami do otaczającej nas
rzeczywistości.
Artysta zabrał nas w sentymentalną podróż do Lwowa,
miasta, które dla wielu Polaków
wciąż jest bolesnym cierniem
w sercu.
„Polska Florencja. Miasto
siedmiu pagórków fiesolskich.
Muzyki. Inteligencji. Najpiękniejszych kobiet polskich.
Miasto talentów, ideałów, temperamentów i błyskawic. Teatru,
gwiazd i zapałów" - tak pisał
o Lwowie w swoim wierszu
„Strofy lwowskie” Marian Hemar. I ten właśnie wiersz zainspirował innego, wielkiego artystę, Jana Nowickiego, by po-

6. Festiwal Aktorstwa Filmowego

święcić temu miastu utraconemu
spektakl.
I udało się - teksty Mariana
Hemara, przeplatane pięknymi
piosenkami jego autorstwa,
stworzyły niezapomniany klimat
dawnego, polskiego Lwowa,
baciarów, śpiewnej mowy i lwowiaków z krwi i kości.
Aktorowi towarzyszyli: Anna
Sokołowska-Alabrudzińska
i Cezary Chmiel.
Wielki aktor pojawił się przed
świebodzicką publicznością
w stylowym garniturze, kapeluszu, z elegancką laseczką, kłaniając się lekko na prawo i lewo.
Widzowie przywitali go gorącymi brawami. A potem popłynęły
już piękne wiersze, listy i piosenki niezapomnianego Hemara.
Po spektaklu rozmowę z Mistrzem przeprowadził znany
dziennikarz Andrzej Sołtysik.
Panowie rozmawiali o filmach,
pisaniu książek, życiu. Jan Nowicki zaradził, że właśnie zajmuje się budowaniem... rodzinnego grobowca Nowickich. Za-
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Zauważyliście, że między 60-tką a 70-tką najłatwiej się umiera?
Zobaczcie, Zbysiu Wodecki, Ania Szałapak, Grześ Miecugow.
A ponieważ ja już niedługo mam 80 - to mogę żyć i żyć...
cytował także - z właściwą sobie
ironią - wiersz, który wybrał do
umieszczenia na swoim wła-

snym nagrobku. Takiego dystansu do życia i siebie można mu
naprawdę pozazdrościć.
Pana ulubiona filmowa rola - pytał Andrzej Sołtysik i dodał,
że jego ulubiona pochodzi z „Sanatorium pod klepsydrą”,
ale oczywiście chciałby o Wielkim Szu, bo za tę rolę pana Jana
kochają wszyscy

„Lwowska tęsknota” to wspaniała podróż sentymentalna
do Lwowa, a podróż z mistrzem Nowickim to tym większa uczta

Po spotkaniu Jan Nowicki podpisywał swoją książkę, rozdawał
autografy i chętnie fotografował się z widzami. Dla wielu osób
spotkanie z mistrzem Janem to była naprawdę ważna chwila

piątek, 27 X 2017

- Moja ulubiona
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- Mógłbym się od biedy utrzymać z pisania - ale takiej biedy to ja
już nie znoszę - żartował aktor, wspominając swój dorobek
literacki

Spotkanie z gwiazdą:
Bogusław Linda
12
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Obowiązkowe
selfie z gwiazdą

czący o córeczkę w „Tacie”,
ksiądz Robak z „Pana Tadeusza”, Petroniusz w „Quo vadis”
- ról można by wymieniać jeszcze wiele.
Charyzmatyczny, słynący
z kontrowersyjnego języka, uosobienie męskości, typ bezkompromisowego macho. Na ekranach cyniczny twardziel, prywatnie kochający mąż, ojciec,
zapalony jeździec konny i kucharz. Grał u najlepszych polskich reżyserów, sam także reżyseruje.
Ze świebodzicką publicznością natychmiast złapał doskonały kontakt. Każda jego wypowiedź kończyła się salwami
śmiechu.
- Zakochałem się w Dolnym
Śląsku już dawno temu, zako-

chałem się we Wrocławiu
i w okolicach, tu nakręciłem kilka filmów. Acha, może tego nie
wiecie, że z tego regionu są najpiękniejsze dziewczyny na całym świecie - zapewniał.
- Jak to się stało, że został pan
aktorem? - padło z widowni.
- Z głupoty, to tak w skrócie. Po
paru miesiącach wojska, uciekłem w Bieszczady i pomyślałem, że muszę wybrać zawód
w którym się nic nie robi, laski
latają dookoła i dają kwiaty.
Czyli zostać aktorem. Nic się nie
zgadza. Zapieprz cały czas, trzeba się uczyć ciągle coś na pamięć, lasek nie widać, no chyba
że aktorki.
Obecnie aktor przyznał, że gra
pozytywną postać - szefa mafii
u Patryka Vegi w „Kobietach
mafii”.

Na kim pan się wzorował,
skąd się wzięło to aktorstwo?
- Jak studiowałem w szkole
teatralnej w Krakowie, przyjechał na studia doktoranckie mój
kuzyn z Nowego Jorku. Zaprzyjaźniliśmy się, ja pędziłem białe
wino w akademiku, on miał dobrą trawę. Chodziliśmy do kina
i oglądaliśmy filmy. Opowiadał,
jak Jack Nicholson z Marlonem
Brando uiekli z jakiegoś planu
filmowego, zaszyli się w lesie
i pili przez dłuższy czas. Tak
znalazłem swoich idoli.
- Czy rozpoznawalność jest
dla pana męcząca?
- Tak, jestem w domu kucharzem, robię zakupy, i gdy stoję
w kolejce z siatkami, a muszę
rozdać autografy, to jest dość
kiepska sprawa. Wtedy mówię
„pan potrzyma te siatkę”...

Jak Boguś z Bogusiem... Wspólne zdjęcie burmistrza Bogdana
Kożuchowicza z dyrektorami FAF
Aktor żartował także, że 70%
jego filmów to filmy, w których
gra słabych mężczyzn, ale wszyscy wolą te 30%, gdzie jest bandytą albo twardzielem.
Nawet dlatego zagrał księdza
Robaka. - Wajda zadzwonił
i powiedział, że zrobi „Pana Tadeusza”, jak zagram Robaka.
I zagrałem. - I bardzo dobrze pan
zagrał - padło z sali. - Bo ten
ksiądz to bandyta przecież

- uśmiechnął się Bogusław Linda.
Dowiedzieliśmy się także, że
gwiazdor uwielbia tango argentyńskie, brał lekcje nawet w Argentynie. Marzy, by pojechać do
Japonii albo Nowej Zelandii, ale
nie cierpi latać samolotem.
Po spotkaniu Bogusław Linda
rozdał mnóstwo autografów, nie
odmówił żadnego selfie i znalazł
jeszcze chwilkę dla mediów.

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI
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ktorem zostałem z głupoty. Po paru miesiącach wojska, uciekłem w Bieszczady
i pomyślałem, że muszę wybrać
zawód w którym się nic nie robi,
laski latają dookoła i dają kwiaty.
Czyli - zostać aktorem. Nic się
nie zgadzało, zapieprz cały czas,
trzeba się uczyć ciągle coś na
pamięć, lasek nie widać, no
chyba że aktorki - mówił ze
śmiertelną powagą Bogusław
Linda podczas spotkania ze
świebodzicką publicznością.
Widzowie pękali ze śmiechu.
Jeden z najpopularniejszych
aktorów współczesnych, dyrektor artystyczny Festiwalu Aktorstwa Filmowego, reżyser, ale
przede wszystkim: Franz Maurer
z „Psów”, Michał Sulecki wal-

Monodram z rodzinną historią w tle
Rozmowę z Bogusławem Lindą poprowadził Stanisław
Dzierniejko

W

ielkim zaskoczeniem
- i z pewnością ogromnie pozytywnym - był

monodram w wykonaniu młodego, łódzkiego aktora Huberta
Kułacza.

Powstał na podstawie pamiętnika ks. Józefa Panasia, kapelana
Legionów Polskich, walczących
w I wojnie światowej. - Ta historia ma osobisty wątek, ponieważ
mój pradziadek, Jan Kułacz,
walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. Historie legionowe były zawsze w mojej rodzinie obecne, postanowiłem się
z nimi zmierzyć. Dziadek i ojciec naprowadzili mnie na pamiętnik ks. Panasia - mówił aktor podczas spotkania z młodzieżą ze świebodzickich szkół.
Bohaterem „Ego te absolvo”
jest kapelan wojskowy, wędrujący przez front wschodni - Ukrainę, Węgry, Rumunię - i każdego
dnia chowający poległych żoł-

nierzy. W trakce monodramu
przemierzamy razem z księdzem
Panasiem kolejne kraje, uczestniczymy w bitwach i wstrząsających momentach, gdy trzeba
pochować kolejnego, młodego,
zaledwie 17-letniego, żołnierza.
A przed widownią wyrasta coraz
gęstszy las krzyży...
Spektakl był na bardzo wysokim poziomie, a trudna tematyka
I wojny światowej, została pokazana w ciekawy chyba dla młodego widza, sposób, bo pokazujący tak naprawdę wojnę uniwersalną, niosąca zawsze zagładę, śmier, cierpienie. Zresztą
ostatnie słowa aktora, odnoszące
się do Afganistanu, Syrii, czyli
współczesnych miejsc konflik-

Aktor chętnie rozdawał autografy

tów, wskazywały na to jednoznacznie.

Po spektaklu była okazja
zadać aktorowi pytania.

6. Festiwal Aktorstwa Filmowego
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6. Festiwal Aktorstwa Filmowego

- pofestiwalowe releksje
Z

a nami 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego, którego tegoroczna edycja
odbywała się we Wrocławiu, a także w Bystrzycy
Kłodzkiej i w Świebodzicach.
Bez fałszywej skromności można stwierdzić, że wybór Świebodzic był pokłosiem aktywności
kulturalnej użytkowników świebodzickiej biblioteki i kilkuletniej obecności na wielu filmowych wydarzeniach, w szczególności na Festiwalu Reżyserii
Filmowej w Świdnicy, którego
dyrektorem był Pan Stanisław
Dzierniejko. Witając świebodzicką publiczność, przyznał, że

był to jeden z powodów, dla których Świebodzice zostały wybrane jako współorganizator tego Festiwalu.
Po 6. Festiwalu Reżyserii Filmowej odbywającym się w Świdnicy w dniach 1-6.06.2013 roku,
Stanisław Dzierniejko spotkał
się z entuzjastami sztuki filmowej w świebodzickiej Bibliotece. Interesujące rozmowy i przemiła atmosfera miały odzwierciedlenie w dedykacji, jaką
w kronice bibliotecznej zostawił
Stanisław Dzierniejko: Na pamiątkę z bardzo uroczego i sympatycznego spotkania.

W roku 2014 świebodziccy
Seniorzy byli już identyfikowalni i rozpoznawalni na Festiwalu,
a kolejne spotkanie ze Stanisławem Dzierniejką, to kolejne wyrazy sympatii dyrektora Dzierniejki: Dla Seniorów ze Świebodzic moc serdecznych uścisków.

W roku 2015, kiedy Festiwal
odbywał się w Jeleniej Górze,
Biblioteka zorganizowała integracyjny wyjazd na imprezy
festiwalowe, w którym uczestniczyli Seniorzy i młodzież z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach. W pla-

W
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nach była projekcja filmu „Carte
blanche”, odbywająca się w Jeleniogórskim Centrum Kultury
oraz spektakl teatralno-muzyczny „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu Jana Nowickiego, w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach.
Obie imprezy dzieliła zbyt mała

ilość czasu, by zdążyć z Jeleniogórskiego Centrum Kultury do
Teatru Zdrojowego. Świebodzicka grupa nie zdążyła na czas.
Uprzedzony o tym JAN NOWICKI CZEKAŁ 20 MINUT
z rozpoczęciem spektaklu, a Stanisław Dzierniejko tym razem

Przygody Tupcia Chrupcia
w aktorskim wydaniu
ielką frajdę świebodzickim przedszkolakom
sprawiła wizyta Anny Samusionek w Publicznym Przedszkolu nr 2. W spotkaniu
wzięły udział także dzieci z innych, publicznych

piątek, 27 X 2017

przedszkoli. Maluchy miały okazję posłuchać o przygodach Tupcia Chrupcia,a także zapytać aktorkę
o jej pracę, ciekawe przygody. Oczywiście, nie
mogło zabraknąć wspólnych zdjęć, a dzieci w po-

napisał tak: Ukochanej grupie
Fanów Festiwalu Reżyserii Filmowej Staś Dzierniejko.
W tym roku Świebodzice
przeżyły prawdziwe święto filmowe, goszcząc największe
gwiazdy polskiego kina. Jeszcze
przed Festiwalem odbyły się
w Bibliotece projekcje filmów
Powidoki i Smoleńsk, w których
zagrali goście świebodzickiej
edycji FAF: Bogusław Linda
i Anna Samusionek. Spotkanie
na żywo z aktorami było niezapomnianym przeżyciem dla miłośników kina, a dla wyrobionych filmowo i artystycznie
użytkowników Biblioteki - rado-

dziękowaniu przygotowały dla Anny Samusionek
piękne laurki, albumy rysunków i kolorowe, bibułowe kwiaty.
I

SPOTKANIE Z ANNĄ SAMUSIONEK
BYŁO DLA MALUCHÓW PRAWDZIWĄ PRZYGODĄ

snym i ekscytującym filmowym
wydarzeniem.
Podkreślić trzeba zaangażowanie świebodzickich bibliotekarek w koordynację uczestnictwa czytelników Biblioteki
w wydarzeniach kulturalnych,
odbywających się poza Świebodzicami. To panie: Janina Dubrownik, Agnieszka Konieczna, Anna Sędziak, a przede
wszystkim Beata Wiciak, która
niestrudzenie
mobilizowała
wszystkich do aktywności filmowej, a także była inicjatorką
i organizatorką spotkania w świebodzickiej Bibliotece.
MBP w Świebodzicach
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Czekamy na zgłoszenia
o już ten czas, kiedy coraz
więcej osób spogląda w kieT
runku grudnia i Bożego Naro-

dzenia.
Co prawda do świąt pozostało
jeszcze trochę czasu, ale tylko
patrzeć, a większości udzieli się
ten wyjątkowy, magiczny nastrój. Nastrój, którego integralną
częścią są jarmarki.
Zgodnie z doroczną tradycją,
także na świebodzickim Rynku
będzie można poczuć magię
Świąt. Już po raz trzeci odbędzie

Bili rekord w ratowaniu
Z

a nami próba bicia rekordu
Guinnessa w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowooddechowej.
Po podsumowaniu w Świebodzicach wzięło udział 100 ratowników na 20 fantomach. Nasi
bohaterowie to uczniowie z SP
2, SP 3, z Podstawowej Szkoły
Integracyjnej, SP 4, Gimnazjum
nr 1 i 2, Gimnazjum Integracyjnego Ciernie oraz harcerze
z ZHP i ZHR. Najmłodsi ratownicy to maluchy z 3 klasy SP 2
pod wodzą Pani Eli Szram.
Dziękujemy za cudowną atmosferę i pamiętajcie, że nie
chodzi tylko o bicie rekordów,
ale o świadomość tego jak ważna jest pierwsza pomoc.
Zofia Marek
Szefowa
świebodzickiego
Sztabu WOŚP

Znów czekamy na najpiękniejsze kartki

K

ochane dzieci - małe, i te
trochę większe - Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
zaprasza Was do dorocznego
i bardzo lubianego przez Was
konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę świąteczną pn.
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Oczywiście, w konkursie mogą wziąć także osoby dorosłe.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 listopada 2017 r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul.
Rynek 1, a także w Wydziale
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Żeromskiego 27,
pokój nr 9 i 10 (poniedziałki,
środy, czwartki w godz. 7:3015:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00) lub nadsyłać
pocztą na adres: Urząd Miejski,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzi-

ce z dopiskiem: konkurs „Magia
Świąt Bożego Narodzenia”.
Laureatów poznamy tuż przed
świętami, a zwycięzcy dostaną
oczywiście piękne nagrody.

REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej

Niespodzianki czekają też na
prace wyróżnione.
Łapcie więc za farbki, kredki,
kolorowy papier, klej i co tam
jeszcze się może przydać - i do
dzieła!

się tu Jarmark Bożonarodzeniowy.
Od 9 do 17 grudnia plac pod
Ratuszem wypełni się przeróżnymi wspaniałościami.
A my już dziś zapraszamy
osoby zainteresowane wystawieniem swoich wyrobów i produktów do sprzedaży. Czekamy na
zgłoszenia, kartę zgłoszeniową
można pobrać na stronie:
www.swiebodzice.pl
lub skontaktować się z Wydziałem Promocji UM,
tel. 74 666 95 71.

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 niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

783/1 i 867/14
517/14 i 635/5

Pełcznica 2
Pełcznica 2

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 zmian.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.518 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.09.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym zameldowaniem na terenie
Gminy Świebodzice i prowadzących działalność handlową (branża spożywczo- przemysłowa) na terenie Gminy
Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego
własność Gminy Świebodzice:
Adres lokalu
Pow. użytkowa
Stawka wywoławcza
Wysokość wadium
Świebodzice
ul. Osiedle WSK 1
88,50 m2
11,30 zł + 23%VAT
8612,00 zł
(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową (branża spożywczo-przemysłowa)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 20.11.2017 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Powyższy lokal można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul.
Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 8612,00 zł (słownie: osiem
tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed
przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00 - na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium przepada w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od
zakończenia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jak i warunków przetargu, można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-41.

Senioralia w rytmie country
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uż nie tylko śpiewają, ale
i tańczą! Seniorzy skupieni
w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach podczas
swoich dorocznych Senioralii
zaprezentowali jak zawsze doskonałą formę, humor i nowe
umiejętności.
Spotkanie z okazji zakończeniu sezonu obfitującego w wydarzenia w PZERiI odbyło się
w środę, 18 października. Obchody odbyły się już pod przewodnictwem nowego szefa organizacji, Aleksandra Jermakowa.
Dla zaproszonych na uroczystość wystąpiły dzieci ze świetlicy środowiskowej „Tęczowa
Gromada”, które zaprezentowały ujmujący balet. Nie zabrakło
także zaprzyjaźnionych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, którzy za-

rozmaitości

prezentowali kilka pomysłowych scenek.
A na deser - prawdziwa niespodzianka, wstęp zespołu
„Akord” pod kierownictwem
radnej Teresy Małeckiej, który
do tej pory słynny był z popisów
wokalnych. Ale przyszedł czas
na nowości - i pojawił się także
taniec. Członkowie zespołu
w nowych, barwnych strojach
kowbojskich, zaprezentowali
układ w rytmie country. Tę
nowość wprowadził nowy przewodniczący, który od lat jest
menadżerem zespołu country.
Spotkanie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze, przy
kawie i słodkościach, a wśród
zaproszonych gości nie zabrakło
szefów innych organizacji, działających w mieście. W Senioraliach udział wzięli m. in. Jadwiga Pichurska, Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego, Krystyna
Skoczylas szefowa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Przewodnicząca Związku Diabetyków Maria Respond
czy Ryszard Łyczba, przedsta-

N

Budynek przy Alejach Lipowych 12 został otwarty 1 sierpnia 1906 roku i aż do roku
1979 pełnił funkcję zakładu
kąpielowego, czyli po prostu
miejskiej łaźni. Zbudowano go
w stylu tzw. gotyku północnego. W Świebodzicach wybudowano jeszcze kilka innych
obiektów w tym samym stylu
m. in. obecny Miejski Domu
Kultury, dawniej dom katolików oraz dawny dom Związku
Ewangelików przy ulicy Kolejowej 9. Pojęciem gotyku północnego określa się te obiekty
architektury gotyckiej, gdzie

Tak „Łaźnia” prezentowała się na początku XX wieku

podstawowy materiał budulcowy stanowi cegła, a dekorację
elewacji osiąga się za pomocą
cegieł o różnym stopniu wypalania. W latach dwudziestych
XX wieku dobudowano jeszcze lewe skrzydło, jednakże
w roku 1938 pożar strawił wieżę zachodnią budynku, która
nigdy nie została odbudowana.
Łaźnia miejska działała do
roku 1979, następnie przez
kilka lat budynek pozostawał
opuszczony. W połowie lat
osiemdziesiątych dwie trzecie
budynku zakupił prywatny
inwestor, który otworzył tam
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wiciel Związku Sybiraków. Nie
zabrakło także Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach Jana Klepca oraz
Jana Welca, byłego szefa
PZERiI.
I

Coś starego, coś nowego...

iewiele jest budynków
w Świebodzicach, które
niezależnie od przynależności państwowej spełniały
zawsze tę samą rolę. Nawet
kościoły i domy modlitewne
spotykały czasami różne koleje
losu, czego najlepszym przykładem jest dom modlitwy
baptystów przy ulicy Wiejskiej 24.
Ale budynek, o którym mowa, zawsze miał wspólnego
coś z kąpielą i łaźnią. W najbliższy piątek, 27 października,
„Łaźnia” zaprezentuje się nam
w zupełnie nowej odsłonie!

piątek, 27 X 2017

pierwszy market w Świebodzicach. Od roku 1996 mieści się
tam sklep-hurtownia z materiałami instalacyjnymi do centralnego ogrzewania, a w rok
później asortyment tego sklepu
powiększył się o towary szeroko pojętej hydrauliki oraz artykuły wyposażenia łazienek,
pod tradycyjną, historyczną
niemalże nazwą „Łaźnia”.
Obecny właściciel tego obiektu, Jerzy Bednarz postanowił
wydobyć „z mroku” historii
piękno zabytkowej elewacji
zewnętrznej, bogatej w elementy ornamentalne i roślinne

?

27 października „Łaźnia” zaprezentuje się w zupełnie nowej
odsłonie
oraz pełne architektonicznych
detali, warte wyeksponowania.
Sprawi to iluminacja świetlna,
która będzie miała swoją premierę w najbliższy piątek, 27
października. Jeśli chcą Państwo zobaczyć „Łaźnię” w no-

Tak budynek prezentuje się obecnie

wej odsłonie, zapraszamy do
oglądania budynku po zmierzchu.
Najatrakcyjniejszy widok
będzie między godz. 23:45
a 0:15.
I

Niezła paczka
16

M

iejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach została
przyjęta do akcji „Paczka Literacka”. Już niedługo do rąk
naszych Czytelników trafią
książki przekazane nieodpłatnie
przez Wydawnictwo Agora - we
współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Świebodzicka Biblioteka otrzymała dwa komplety zawierające
po 21 książek i 2 audiobooki,
z których jeden trafi do biblioteki dla dorosłych, drugi do Oddziału Dziecięcego biblioteki.
Będzie więc doskonała okazja
dla rodziców odwiedzających
wraz z dziećmi bibliotekę, aby
również dla siebie wypożyczyć
interesującą książkę, bez konieczności udawania się do biblioteki dla dorosłych.
Jakie książki znajdziemy
w paczce?

W świecie filmu
i rozrywki

W tej grupie znajdziemy
książki dotyczące znanych osobistości: Andrzej Wajda - jego
ży-cie i twórczość filmowa (Andrzej Wajda: podejrzany); piosenkarz - Bogusław Mec (Bim,
bam, bom, mogę wszystko!);
legenda polskiego rocka i bluesa,
lider zespołu Breakout - Tadeusz

go dworku marszałka Józefa
Piłsudskiego (Powrót do Sulejówka: opowieść o dworku
marszałka Piłsudskiego); liczne
eseje Vaclava Havla (Siła bezsilnych i inne eseje).

Nalepa (Tadeusz Nalepa: Breakout absolutnie); 24 rozmowy
z gwiazdami polskiej muzyki
przeprowadził Robert Janowski
(Muzyka mojego życia); dowiemy się wielu ciekawostek, na
temat życia Marka Niedźwieckiego (Nie wierzę w życie pozaradiowe); jak tworzyli i tworzą
Program Trzeciego Radia jego
reporterzy (Zapraszamy do Trójki).

Historia

Koncert w wykonaniu Dariusza Kordka
apraszamy gorąco mieszkańców naszego miasta 16
listopada do Miejskiego Domu Kultury.
O godz. 18.00 wystąpi Dariusz
Kordek, aktor, wokalista, który
zabierze nas w „Muzyczną podróż”
- i będzie to podróż przez różne
etapy aktorskiej drogi artysty, od
początków w Teatrze Buffo, musicale Teatru Roma, przez piosenki
z solowych płyt („Tylko cień”
z 1996 r., „Sztuka kochania, czyli
serdeczne porachunki” z 2004 r.).
Nie zabraknie też przebojów z 20lecia międzywojennego i wielu
innych.
Usłyszymy więc m. in. „A ja nie”
z musicalu „Metro”, „Deszczową
piosenkę”, „Mój przyjacielu”, „I’m
sailing” i wiele innych, wspaniałych, znanych i lubianych przebojów.
Dariusz Kordek jest nie tylko utalentowanym aktorem i wokalistą,
ale także urodzonym konfenansjerem i show menem, w każdej okoliczności znajduje doskonały kontakt z publicznością, zatem spotkanie z nim jest zawsze ogromną przyjemnością dla widzów.
Gorąco zapraszamy na ten koncert w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
Wstęp wolny.

z Janem Rodowiczem, pseudonim „Anoda”, legendą Szarych
Szeregów (Anoda: kamień na
szańcu); akcja „Rozpoznaj”,
przeprowadzona przez Muzeum
Powstania Warszawskiego, pozwoliła odkryć tożsamość stu
trzydziestu osób, pojawiają-cych
się w filmie „Powstanie Warszawskie”, wyprodukowanego
przez Muzeum Powstania
Warszawskiego (Powstanie Warszawskie: Rozpoznani - prawdziwe historie ludzi z powstańczych kronik z 1944 roku);
historia „Milusina”, legendarne-

W świecie polityki
O słynnym śledztwie i aferze
Watergate dowiemy się z książki
Wszyscy ludzie prezydenta.
Natomiast Marcin Wojciechowski przeprowadził rozmowę
z Adamem Danielem Rotfeldem, w świecie znanym jako
ADR - i wszystko jasne (W cieniu).

Literatura piękna
Dorota Wodecka przepytała
pisarzy o kondycję Polski i Polaków. Dowiemy się więc, co
sądzą m.in. na temat patriotyzmu

(Polonez na polu minowym).
Wśród reportaży znalazły się:
Kontener Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmana, Polska Ogórkowa: podręcznik dla wszystkich klas - Michała Ogórka, Reporterka - Jacek Antczak przeprowadził rozmowę z Hanną
Krall, Moskaliki, czyli o wyższości Sarmatów nad innymi
nacjami - Joanny Szczęsnej oraz
powieść Anety Borowieckiej
Wilczyce.
Na zakończenie coś dla fanów
zdrowego odżywiania - Zdrowy
apetyt: przewodnik po żywieniu
od niemowlaka do nastolatka.
Natomiast jeśli chodzi o audiobooki, to w Paczce literackiej
znalazły się: Láska nebeská Mariusza Szczygła oraz Ja, urbanator: awantury muzyka jazzowego, autorstwa Andrzeja Makowieckiego.

Zapraszamy na wernisaż znakomitych
polskich fotografików

Dla fanów historii mamy: łagrowe opowiadania najważniejszego więźnia Rosji (Portrety
z łagru); co naprawdę stało się

„Muzyczna Podróż”
Tym razem muzyczna gratka w MDK

Z
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listopada w Galerii
ArtTess odbędzie się
10
wernisaż prac artystów zrze-

szonych w Autorskim Laboratorium Fotografii ALF,
działającym pod opieką twórczą, jego założyciela - profesora Piotra Komorowskiego.
Fotograficzna pasja, twórcze
zaangażowanie, możliwość
konfrontacji poglądów i zapatrywań fotograficznych stanowią platformę działania skupionych w ALF`ie twórców.
Ludzi, którzy za pomocą obrazu fotograficznego ko-mentują otaczającą ich rzeczywistość, starając się spowodować u odbiorcy chwilę refleksji, zastanowienia i przemyśleń. Prace fotograficzne prezentowane na wystawie są
wynikiem dwuletniej działalności twórczej w ALF`ie ich
autorów. Stanowią niewątpliwie wyraz ich indywidualnego pojmowania świata, własnych refleksji, spostrzeżeń

i osobistych refleksji. Każdy
z autorów, w prezentowanych
przez siebie obrazach, zachowuje swój własny, indywidualny styl. Prezentowane obrazy stanowią bowiem sposób
wyrażania siebie - swych
uczuć i myśli. Wystawa skomponowana została tak, aby
prace na niej prezentowane
miały spójną więź tematyczną. Granice. Bariery. Wykraczanie poza przyjęte normy.
Bunt. Na wystawie będzie
można zobaczyć fotografię
inscenizowaną, kreacyjną,
krajobrazową, fotografię dokumentalną, instalacje oraz
fotografię w technikach własnych. Kuratorem wystawy
jest profesor Piotr Komorowski - Przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF Okręgu Dolnośląskiego, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Autorzy
prac: Piotr Komorowski,
Aneta Więcek-Zabłotna Te-

KINO W MDK

resa Anniuk-Gulak, Irena
Polit, Agnieszka Antosiewicz-Mas, Elżbieta Drewniak, Katarzyna Laskus,
Patrycja Basińska, Anna
Tarka, Jerzy Samulski, Mariusz Raźniewski, Dagmara
Domnik.
Udział w wystawie zapowiedział Zbigniew Podsiadło
- Przewodniczący ZPAF
Okręgu Górskiego. Wernisaż
wystawy stanowić będzie niewątpliwie okazje do spotkania
się wielu środowisk twórczych. Udział w niej zapowiedzieli bowiem fotograficy
z wielu miejsc Polski, min.
z Wrocławia, Krakowa, Myślenic, Warszawy, Częstochowy, Lubina, Wałbrzycha ale
również z Pragi, Pardubic,
Rożenberga. Wystawia jest
jednocześnie jednym z głównych elementów odbywającego się w Zamku „Książ” międzynarodowego pleneru fotograficznego organizowanego
przez Galerię Sztuki ArtTess
ze Świebodzic, Myślenicką
Grupę Fotograficzną MGFoto
oraz Anetę Więcek-Zabłotną.
(uczestniczkę zajęć w ALF`ie
oraz członka ZPAF).
Wernisaż wystawy zaplanowany jest na godz 18.30
w dniu 10 listopada w Galerii
Arttess Świebodzice, ul Al.
Lipowe 12 . Zapraszamy.

Przygody Minionków i najnowsza produkcja Patryka Vegi
- te filmy można było obejrzeć podczas październikowego
spotkaniaz kinem w MDK. Tym razem frekwencja
nie zachwyciła, ale może dlatego, że wszyscy jeszcze
żyliśmy emocjami po Festiwalu Aktorstwa Filmowego,
który zakończył się późnym wieczorem dzień przed projekcją.

11 listopada
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

11 listopada
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- patriotycznie i nie tylko
O

bchody 99 rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości
będą miały w naszym
mieście jak zawsze zróżnicowane oblicze.
Dla lubiących aktywność miasto przygotowało tradycyjnie
Bieg Niepodległości i Marsz
Nordic Walking - to już szósta
edycja, który startuje o godz.
10:00 na Osiedlu Piastowskim.
Trasa biegu nie jest wymagająca
- szczegóły na załączonej mapce.
Tak jak w latach ubiegłych dla
uczestników marszobiegu będą
zapewnione dodatkowe atrakcje:
śpiewanie pieśni patriotycznych
z harcerzami ze Szczepu IMAGO im. Batalionu Zośka i zespołem „Melodia” działającym przy
Stowarzyszeniu „Senior=Aktywny obywatel”, będzie rozgrzewka z instruktorem kultury-

styki siłowni OSiR Świebodzice
Sp. z o.o., dla najmłodszych
biało-czerwone chorągiewki
oraz malowanie buzi w patriotycznych barwach. Na
mecie będzie czekał rozgrzewający żurek i herbata
z sokiem dla wszystkich
uczestników.
Mamy także pamiątkowych
200 koszulek dla biegaczy.
Trasa biegu wytyczona będzie ulicami: Mieszka Starego,
Dąbrówki, Piasta, Mieszka I,
Siemowita, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Piasta, Henryka
Pobożnego, Mieszka Starego.
Dystanse biegu: 4 km i 8 km
(dwukrotnie ta sama trasa),
dystans marszu: 4 km.
A o godz. 13:00 w kościele
pw. Św. Mikołaja oprawiona
zostanie uroczysta eucharystia
w intencji Ojczyzny, w której
udział wezmą Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz, radni
miejscy i powiatowi, duchowieństwo i oczywiście mieszkańcy naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wieczorki z Muzą

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział w Świebodzicach zaprasza na

Wszystkich
miłośników
tańca i słuchaczy dobrej muzyki zapraszamy na spotkania pod
nazwą „ Wieczorek z Muzą”,
podczas której wysłuchamy jak
i zatańczymy przy kolorystyce
świateł/laserów, dymów estradowych w rytmach szlagierów
lat 50, 60, 70, 80, 90-tych
i z 2017 roku.
Warto pamiętać, że muzyka,
taniec poprawia samopoczucie,
przez co powracają siły witalne,
których każdy z nas potrzebuje. Tego typu terapia swego
rodzaju odnowa biologiczna
sprzyja zdrowiu, poprawie kondycji, a co za tym idzie pozwala
odreagować napięcia, daje
możliwość radosnego i spontanicznego ,,wyżycia się” .
Zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych do wspólnej
zabawy, którą będziemy organizować tak dla członków
naszego Związku jak i osób
niezrzeszonych, w planach wyjazdy plenerowe do ciekawych
zakątków naszego regionu jak
i kraju, będziemy organizować
spotkania i ich wernisaże z osobami uzdolnionymi plastycznie, literacko, wokalno-muzycznie, sportowo, tanecznie,
technicznie i inne.
W planach nauka tańców
country, które zrzeszają liczne
grono seniorów w Polsce.
Zgłoszenie/zapisy w biurze
Związku w Świebodzicach
przy ul. Żeromskiego 13/15,
w każdy wtorek i środę od
godz. 9.oo do godz.12.oo lub
tel. 74 666 95 48.

Andrzejki
Zapraszamy na spotkanie
integracyjne pod nazwą „Andrzejkowe Wróżby” w sali
Klubu Seniora w Świebodzicach przy ul. Żeromskiego

13/15 w dniu 30.11.2017 r. od
godz.18.oo do godz.24.oo
Śpiew i muzyka na żywo
przy instrumentach klawiszowych w wykonaniu „Ryszarda”, wspólne śpiewanie przy
akordeonie w wykonaniu
„Aleksandra” /naszego Przewodniczącego/.
Mamy do zaprezentowania
szereg andrzejkowych atrakcji
i konkursów.
Poczęstunek/ kawa, herbatka
i ciasteczko/.
Zgłoszenie/zapisy w biurze
Związku w każdy wtorek i środę od godz. 9.oo do dodz.12.oo
lub tel.74 666 95 48.

Wycieczka do Karpacza
Zapraszamy na 1-dniową
wycieczkę w dniu 7 grudnia
2017 roku do Parku Wodnego
„Tropikana” w Karpaczu,
w kompleksie Hotelu Gołębiewski.
Koszt za osobę 55,oo pln
- członkowie Związku,
Koszt za osobę 60,oo pln
- od osób niezrzeszonych
W cenie ubezpieczenie wraz
z przewozem tam i z powrotem, ponadto w cenie 1,5 godz.
pobyt w Parku Wodnym „Tropikana”, przekroczenie czasu
o 30 min dodatkowo 5 zł.

Wyjazd godz. 9.oo z przystanku k/Poczty ul. Świdnicka.
Park Wodny „Tropikana”
poleca szereg atrakcji związanych z odnową biologiczną
min.
Wanny jacuzzi
 borowinowe
 magnezowo-wapniowe
 morskie
 ługowe
 morskie
 aromatyczne
Ponadto do wykorzystania są:
 grota solna
 grota lodowa
 tężnia solankowa
Przy wejściu każdy Gość
korzystający z basenu otrzymuje jeden ręcznik
 basen sportowy z 5 torami
 basen rekreacyjny z falą/
długość 39 m; szer. 10 m ;
głębokość 90 cm - 1,6 m /
 basen z hydromasażem
/wodno-powietrznym/
basen rzeka
 sauny/sucha, parowa/
Zgłoszenie/zapisy w biurze
Związku przy ul Żeromskiego
13/15 w Świebodzicach, w każdy wtorek i środę od godz. 9.oo
do godz. 12.oo lub tel.74 666
95 48
Liczba miejsc ograniczona!

Filmowcy znów kręcą

W

ruinach Sileny znów
uwijają się filmowcy.
Przez kilka ostatnich
dni powstawały tu zdjęcia do
filmu, który owiany jest jak na
razie tajemnicą.
Ale bez wątpienia kolejni filmowcy przyjechali do Świebodzic właśnie dla naszych osławionych ruin, które idealnie
sprawdzają się w filmach historycznych, a zwłaszcza wojennych. Taką tematyk będzie miał
także obraz, powstający w naszym mieście.

Nie możemy na razie nic
więcej zdradzić, w rozmowie
z kierownikiem planu usłyszeliśmy, że ekipa jest zachwycona
plenerami, a także życzliwością
ze strony samorządu, który nie
odmówił pomocy chociażby
przy porządkowaniu terenu (trzeba było wyrwać np. chwasty,
porastające gruzowisko). Po zakończeniu projektu mamy obiecane udostępnienie pełnych informacji oraz zdjęć z materiału,
który był realizowany na terenie
Świebodzic.

Wówczas z przyjemnością
napiszemy o filmie coś więcej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców oraz Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Świebodzicach
mają zaszczyt zaprosić swoich absolwentów
oraz wszystkich przyjaciół Szkoły

na koncert charytatywny „Wehikuł czasu”,
który odbędzie się w holu naszej placówki
(ul. Mieszka Starego 4) 10 listopada 2017r. o godz. 17.
Koncert jest jednym z punktów obchodów jubileuszu 70-lecia SP2.
Zainteresowanych zapraszamy po wejściówki na koncert do sekretariatu
szkoły w dn. 30.10-06.11.2017r. Ilość miejsc ograniczona.

Świebodzice w wycinkach
prasowych
18
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ochani Czytelnicy, dziś
końcówka przeglądu
wydarzeń w naszym
mieście, odnotowanych przez lokalną prasę w 1965
roku. Czytamy m. in. o powstaniu oddziału dziecięcego w szpitalu, na który bardzo czekali
mieszkańcy, a także o groźnym
pożarze w Szkole Podstawowej
Nr 4, nomen omen w gabinecie
fizyczno-chemicznym.
Jest także artykuł - szczególnie miły naszemu sercu - chwalący naszego wydawcę, czyli
Miejską Bibliotekę Publiczną.
Już w 1965 roku placówka
wyróżniała się aktywnością
i bogatą ofertą nie tylko czytelniczą, ale i kulturalną. Jak widać,

Świebodzice w wycinkach prasowych

dobre tradycje są kontynuowane, bo i dzisiaj w naszej bibliotece dzieje się dużo i są to wydarzenia, cieszące się ogromną
popularnością wśród mieszkańców. Jednym słowem – dobra
marka działa nadal!
Zapraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury kolejnego odcinka lubianego przez Państwa
cyklu wycinków prasowych,
poświęconych naszemu miastu.
Pochodzą one z lokalnej prasy II
połowy XX wieku, a wycinał je
i pieczołowicie katalogował pan
Cyryl Ratajski, świebodzicki
pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

Serdecznie pozdrawiamy Czytelników biblioteki i Gazety Świebodzickiej.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Irenę Kożuchowską
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Henryka Gajka
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie - Córki, Zięć,
Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Wincentego Kruszelnickiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg
zapłać - Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Zofię Kubińską
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Józefy Kotrasińskiej
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepł
a w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Zofii Rogozińskie
j - rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg
zapłać - Córka, Zięć, Synowa, Wnuki,
Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Kazimierę Szarek
- Córka, Syn, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Recc
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie - Żona, Dzieci
Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jana Idziora
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg
zapłać - Żona, Synowie, Synowe, Wnuki, Siostra
i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Krystyny Trzop
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele cieła
w tym trudnym i bolesnym czasie - Mąż, Dzieci Wnuk,
Teściowa i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Weroniki Sadowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg - Rodzina
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Ruszył nowy sezon
22

sport
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sobotę 0 września
2017 roku zawodnicy KS Rekin Świebodzice startowali
w zawodach w Nowej Rudzie
oraz w Brzegu Dolnym. W Nowej Rudzie odbyły się II Sowiogórskie Zawody Pływackie o Tarczę Wszechstronnego Sprintera
w wyścigach australijskich. Zawody ściągnęły na start 140
zawodników z 11 klubów z Dolnego Śląska i Czech. Nasz klub
reprezentowało 6 zawodników:
rocznik 2007 - Angelika Kurowska i Oskar Polański, rocznik 2006 - Kamila Świdnicka

i rocznik 2005 - Szymon Bak,
Igor Orłowski i Olaf Polański.
Zawodnicy pływali na dystansach 50 metrowych we wszystkich stylach oraz w wyścigach
australijskich. Komplet złotych
medali za starty w swoich kategoriach wiekowych zgromadzili: Kamila Świdnicka i Igor
Orłowski. Oboje wywalczyli
również I miejsce w wyścigach
australijskich zdobywając Tarczę Wszechstronnego Sprintera.
Tylko jednego złota zabrakło
Oskarowi Polańskiemu, który
zdobył trzy złote i jeden srebrny
medal oraz wywalczył I miejsce

(zdobywca Tarczy) w wyścigach
australijskich w swej kategorii
wiekowej. Dwa medale srebrne
i dwa brązowe wypływał Szymon Bak, który w wyścigach
australijskich znalazł się na II
miejscu. Angelika Kurowska po
pięknej walce zdobyła dwa brązowe medale. Brąz wywalczył
także Olaf Polański. Zarówno
Angelika jak i Olaf zajęli III
miejsce w wyścigach australijskich.
W Brzegu Dolnym również
rywalizowali młodsi pływacy.
W Ogólnopolskich Zawodach
w Sprincie startowało 252 zawodników z 24 klubów głównie
dolnośląskich. KS Rekin Świebodzice dzielnie reprezentował
jeden zawodnik z rocznika 2009
- Tomasz Maziar. Nasz zawodnik startował w trzech konkurencjach na dystansie 25 metrów
i zdobył jeden medal brązowy
w stylu klasycznym.
Zawody możemy zaliczyć do
bardzo udanych. KS „Rekin”
Świebodzice zdobył w sumie 20
medali (11 złotych, 3 srebrne
i 6 brązowych). Gratulujemy
wspaniałych wyników i życzy-

Z BOISK VICTORII

Było blisko

W rozegranym w niedzielę 22 października meczu XI kolejki spotkań o mistrzostwo
Klasy Okręgowej Seniorów sezonu 2017/
2018 nasz zespół poniósł kolejną porażkę.
Tym razem lepszą drużyną okazała się ekipa
Zamek Kamieniec Ząbkowicki, która wygrał
na własnym boisku 3:2 (2:1). Bramki dla
MKS Victoria Świebodzice zdobyli w tym
spotkaniu: Daniel Borowiec - 44 min. oraz
powracający do zespołu - Tomasz Borgoń
- 47 min. Powrót Tomka to nie jedyne
wzmocnienie, po wypożyczeniu do MKS
Karoliny Jaworzyna Śląska do drużyny
powrócił również Marcin Bałut.
Kolejny mecz w ramach XII kolejki
zespół ze Świebodzic rozegra w dniu 29
października 2017 r. tj. niedziela o godzinie
14:00 na stadionie im. Ludwika Paluszaka
z trzecią ekipą obecnego sezonu, drużyną
Grom Witków.

Skład zespołu ze Świebodzic: Chrebela,
Bodnar, Suchomski, Bielawski, Bałut, Meges, Laskowski, Chołuj, Borowiec, Small,
Borgońa. Na zmiany wchodzili: Przerywacz, Gandera, Uglis, Szymańczak.

Dotkliwa przegrana

Nasze piłkarki ręczne nie sprostały silnej
drużynie - UKS EUCO Dziewiątka sprawiły naszym młodziczkom potężne lanie 22
października. Był to mecz IV kolejki spotkań
o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej Młodziczek. Spotkanie zakończyło się wygraną
legniczanek aż 40:14.
W kolejnym spotkaniu zespół ze Świebodzic zagra na własnym parkiecie z drużyną
UKS GOKiS Kąty Wrocławskie. Spotkanie
będzie rozegrane w niedzielę, 5 listopada.
Zapraszamy do kibicowania.
Źródło: nieoficjalna strona Stali Świebodzice.

my naszym zawodnikom, aby
tak było do końca sezonu. Dzię-

Porażka, porażka
Niestety po minionym weekendzie w zasadzie wszystkie grające drużyny poniosły
porażki, co nie nastraja optymistycznie do
naszego klubu i ponawia pytanie - w jakim
kierunku zmierza. Liczymy, że to wiąż jeszcze przejściowe kłopoty, jednak kibice
i sympatycy nie ukrywają rozczarowania,
a na portalach spolecznościowych pojawią
się komentarze wprost - że MKS Victoria to
teraz MKS Porażka.

kujemy również rodzicom za
zaangażowanie w zawody.
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Osiągnięcia indywidualne
Tomasz Maziar
G 25 m dw - 25,12
G 25 m gr - 33,82
G 25 m kl - 34,98 - III miejsce
Angelika Kurowska
G 50 m dw - 36,97 - III miejsce
G 50 m gr - 44,50
G 50 m kl - 50,44
G 50 m mt - 42,76
Oskar Polański
G 50 m dw - 35,07 - I miejsce
G 50 m gr - 41,87 - I miejsce
G 50 m kl - 48,53 - II miejsce
G 50 m mt - 40,03 - I miejsce
Kamila Świdnicka
G 50 m dw - 35,46 - I miejsce
G 50 m gr - 38,22 - I miejsce
G 50 m kl - 45,48 - I miejsce
G 50 m mt - 39,20 - I miejsce
Szymon Bak
G 50 m dw - 34,69 - III miejsce
G 50 m gr - 39,53 - II miejsce
G 50 m kl - 45,80 - III miejsce
G 50 m mt - 37,84 - II miejsce
Igor Orłowski
G 50 m dw - 30,15 - I miejsce
G 50 m gr - 36,66 - I miejsce
G 50 m kl - 40,38 - I miejsce
G 50 m mt - 33,39 - I miejsce
Olaf Polański
G 50 m dw - 35,20
G 50 m gr - 41,06
G 50 m kl - 49,05
G 50 m mt - 41,49 - III miejsce

Wygrana piłkarek ręcznych
15.10.2017 r. Młodziczki MKS VICTORIA Świebodzice pokonały na własnym parkiecie UKS Jedynkę Dzierżoniów 30:11 (10 :5).
Nasze zawodniczki zagrały w składzie: D.Borowiec, S.Dembna,
M. Pichurska 1, W. Haluszka, W. Jankowska 2, E. Kaczmarczyk 4,
K. Kamińska 9, M. Wiej 9, Z. Hyży, M. Szczepanik 2, P.W itczak, J.
Fedorowicz 1, O. Markowska 2, P. Gajda, N. Stańko, J. Bazyluk.

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 Na terenie Świebodzic
i okolic pilnie poszukujemy
mieszkań do wynajęcia.
Tel. 576-999-077
G Dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania
w Świebodzicach
na Os. Piastowskim, dwa
lub trzy pokoje. Zapraszamy
Tel. 698-956-007 74-663-80-29
G Świebodzice - warsztat
samochodowy ul. Wałbrzyska
powierzchnia około 120 m2
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
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, kamienica, wysoki
parter, do zamieszkania, cenna.
132 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, II piętro, nowe
budownictwo. 52 M2 cena
149 900. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Salon
z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 157 000 CENA DO
NEGOCJACJI Tel. 576-999-077
G Świebodzice,
Os. Piastowskie, dobry standard
mieszkania, 2 pokoje, IV piętro,
46 m2. Cena: 169 000 zł,
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,
Os. Piastowskie, mieszkanie
po remoncie, salon z balkonem,
pokój, oddzielna kuchnia, WC,
51 m2,dobry standard. Cena:
175 000 zł tel: 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą
kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 206 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
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. Działka o pow.
600 m2. Media na granicy
działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077

G Świebodzice. Działka o pow.
6107 m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Fieldorfa 50 ar 60 zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice ul. Ogrodowa 45 ar
60 zł/m2 Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła.
5 pokoi, 170 m2, 880000 zł.
Duży salon, ładny ogród,
centralny odkurzacz.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice - Dom - Ojca
Pio. Wolno-stojący, 5 pokoi,
190m2, duży salon, garaż
w bryle, doskonała lokalizacja.
Atrakcyjna cena 699 000
tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow.
149m2 plus mieszkanie
nad lokalem 77 m2 (4 pokoje,
kuchnia, komunikacja, łazienka
z WC) Okazja cenowa 300 000 zł.
Tel. 698 956 007.
G Chcesz szybko sprzedać
nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29

Chcesz dobrze sprzedać swoją nieruchomość

- przyjdź do nas!

Zrobimy dla Ciebiewirtualną wizytę po lokalu

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

Piaskowa

l. mieszkalny 3 (15)

2/19

3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.10.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
stanowiące własność Gminy Świebodzice, położone w Gminie Dobromierz
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość gruntowa
rolna niezabudowana

Nr działki
263, 265, 266/1 i 266/2

Obręb
Pietrzyków

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

zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl
PRZYJMUJEMY WNIOSKI KREDYTOWE MDM NA 2018 rok.
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
I Centrum. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy na ulicy Kolejowej.
Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,
ogrzewanie co gazowe. 80 m2 cena 179 tys
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze w nowej części Osiedla
Piastowskiego. Okna nowe PCV, kuchnia i dwie
szafy w przedpokoju w zabudowie. 53 m2
cena 159 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe
i piecowe. 40 m2 cena 59,900
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze na ulicy Chrobrego. Stan dobry.
Okna nowe PCV, kuchnia w zabudowie.
Domofon. 51,7 m2 cena 122 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze na ulicy Dąbrówki.
Nowe budownictwo. 42 m2 ze skosami.
Po podłodze 60 m2. Cena 146 tys.
I Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe mieszkanie na
parterze. Okna nowe PCV. Mieszkanie wymaga
remontu. Niskie koszty utrzymania. Zadbana
klatka schodowa. Domofon. Cena 129500,00
I Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po
kapitalnym remoncie. Ogrzewanie gazowe.
Kamienica po renowacji, domofon. II piętro.
53 m2 cena 175 tys.
I Pełcznica. Mieszkanie 2 pokojowe
na I piętrze. Okolice ul. Zamkowej, Osiedla Wsk.
Do mieszkania przynależy ogródek przydomowy.
44 m2 cena 126 tys.
I Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88 m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.
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 Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 79 tys.

I Centrum. Okolice Rynku. 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 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 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 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.
22a Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

OGŁOSZENIE
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) )
zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.2631).
oraz Zarządzeniem Nr 1076/2017 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.10.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Lokal mieszkalny nr 6
przy ul. Kolejowej 8A

665

Śródmieście 3

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

zawiadamia,
że w dniach 6-20 listopada 2017 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:
I zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
I szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.
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