Kochani Czytelnicy,
mamy dla Was prezent

- kalendarz ścienny na 2018 rok!
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Drodzy Mieszkańcy Świebodzic
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, by ten wyjątkowy czas
wniósł do domów miłość i spokój ducha,
był okazją do refleksji nad sensem człowieczeństwa
i spotkań z tymi, którzy są bliscy naszym sercom,
a chwile spędzone przy wspólnym stole
obfitowały w uśmiech i życzliwość.
Niech świąteczny, rodzinny nastrój
wyzwoli w nas potrzebę czynienia dobra,
nadzieja i miłosierdzie wezmą górę
nad codziennymi troskami,
a blask Betlejemskiej Gwiazdy rozświetli każdy dzień
Nowego Roku 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Bawimy się razem na Laserowym Sylwestrze
Jeśli nie macie Państwo pomysłu,
jak spędzić ostatni dzień,
a w zasadzie wieczór,
starego roku - zapraszamy
do świebodzickiego Rynku.
Tradycyjnie Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz przygotował
sylwestrową zabawę
pod gwiazdami, a w tym roku
będzie coś zupełnie nowego
- pokaz laserowy!
To będzie wydarzenie,
które trzeba zobaczyć na żywo.
Klimatyczna muzyka i wirujące
w jej rytm kolorowe wiązki lasera.
Słowem: widowisko!
Zapraszamy od godz. 22:30,
zabawę poprowadzi DJ Doluś,
znany z programów telewizyjnych,
będzie także nauka tańca
z Tomaszem Jaszewskim,
instruktorem posiadającym
najwyższą, międzynarodową
klasę taneczną w tańcach
klasycznych
i latynoamerykańskich.
Punktualnie o północy życzenia
świebodziczanom złoży
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
A później czeka nas jeszcze
dyskoteka pod gwiazdami.
Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
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-6-8 Spotkania
wigilijne
w organizacjach
i instytucjach
miejskich.
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Kręcą
na Pełcznicy,
czyli filmowcy
ponownie
w Świebodzicach.
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Waszego
sprzedawcę

Pomóżmy
10
świebodziczance, mamie dwójki

Silena idzie pod młotek!

Nareszcie - dzięki skutecznym
działaniom władz miasta doszło
do ogłoszenia sprzedaży dawnej
Sileny. Oferty zostaną otwarte 9
stycznia.
Więcej str. 3

Aż dziewięć dni trwał tegoroczny
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Str. 11-14

dzieci, pokonać
chorobę.
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Odszedł Pan
Julian Lech,
bohaterski żołnierz
II wojny światowej,
uczestnik szlaku spod
Lenino, odznaczony
krzyżem Virtutti
Militari.
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Łuk kontra
niepełnospraw
ność - historia
Mateusza pokazuje,
że sport daje siłę
do pokonywania
własnych słabości!
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porady/ogłoszenia

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
- Chciałabym kupić mieszkanie własnościowe z założoną księgą
wieczystą jako odrębna własność. Problem w tym,
że mieszkanie to jest zadłużone. Czy przejdą na mnie długi,
jeśli je kupie - martwi się Pani Katarzyna.
- Zasadniczo długi poprzedniego właściciela nie obciążają nowego
właściciela, od czego jednak są wyjątki. Na wstępie należy wskazać
jakie długi mogą się wiązać z własnością mieszkania. Mogą to być
opłaty do wspólnoty mieszkaniowej (w szczególności opłaty za
utrzymanie części wspólnych budynku), opłaty za media oraz podatki (od nieruchomości).
Co do opłat do wspólnoty mieszkaniowej, to należy wskazać, iż
każdy właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane
z utrzymaniem mieszkaniem. Przepisy obciążają zatem każdoczesnego właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej i wyklucza to
możliwość dochodzenia od właściciela mieszkania opłat za okres,
w którym właścicielem nie był. Co do zasady opłaty za dostawę energii elektrycznej, za usługi telewizyjne, telekomunikacyjne, dostawę
gazu są naliczane na podstawie odrębnych umów z każdoczesnym
właścicielem mieszkania. W związku z tym nie dotyczą nowego właściciela mieszkania, który nie jest stroną tych umów. Z kolei podatki
nie obciążają również nowego właściciela lokalu, za wyjątkiem sytuacji gdy nieruchomość była wykorzystywana w całości na cele związane z działalnością gospodarczą.
Wyjątkiem odpowiedzialności nabywcy mieszkania za długi
związane z dotychczasowym z niego korzystaniem jest sytuacja, gdy
długi te zabezpieczone są hipoteką. Trzeba zatem sprawdzić koniecznie, czy zakupywana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
Sprawdza się to w księdze wieczystej nieruchomości, o ile została
założona dla niej. Wpisy hipoteki znajdują się w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Od pewnego czasu funkcjonuje system „elektronicznych” ksiąg wieczystych. Strona opracowana jest przez
Ministerstwo Sprawiedliwości i można ją znaleźć pod adresem
http://ekw.ms.gov.pl. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie, które
umożliwia zweryfikowanie stanu KW na moment jej sprawdzania.
Konieczne jest jedynie podanie numeru KW przedmiotowej nieruchomości. Obciążenie hipoteką jest o tyle istotne, iż daje wierzycielowi prawo do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości bez
względu na fakt, czyją własnością jest ta nieruchomość. Oznacza to,
że nowy właściciel mieszkania może zostać zobowiązany do uregulowania długów poprzedniego właściciela, o ile nie chce stracić nieruchomości. Odpowiedzialność nowego właściciela ogranicza się
przy tym wyłącznie do przedmiotowej nieruchomości.
Nowy właściciel odpowiada także za długi poprzedniego właściciela, jeśli nieruchomość została zajęta przez komornika sądowego. Zajęcie nieruchomości odnosi skutki prawne dla osób trzecich
z chwilą wpisu ostrzeżenia o zajęciu do księgi wieczystej. Należy
mieć na uwadze, iż rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu
nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Nabywca
uczestniczy w tym postępowaniu w charakterze dłużnika, a jego
odpowiedzialność ogranicza się do zajętej nieruchomości. W związku z tym de facto nabywca musi spłacić cały dług poprzedniego właściciela nieruchomości, w innym przypadku straci nieruchomość,
która zostanie sprzedana na licytacji komorniczej. Ponownie ważne
jest więc zaznajomienie się z treścią księgi wieczystej kupowanej nieruchomości, a konkretnie z działem III księgi wieczystej nieruchomości, gdzie są wpisywane ostrzeżenia o zajęciu komorniczym nieruchomości. Uczynić to można na internecie pod wyżej wspomnianą stroną internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Powyższe więc
wskazuje, iż przed kupnem mieszkania lub domu szczególnie ważna
jest analiza księgi wieczystej tej nieruchomości. Z kolei, jeśli mieszkanie nie ma założonej księgi wieczystej i jest objęte tzw. spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, o którym tu
nie była mowa, to odpowiednich informacji o zajęciach komorniczych udzieli właściwa spółdzielnia mieszkaniowa.
Należy zważyć, iż błędnie dochodzone mogą być przez
dostawców mediów i wspólnoty mieszkaniowe od nabywców zaległości obciążające poprzedniego właściciela. Tak więc, błędnie
wspólnoty mieszkaniowe niekiedy przyjmują, iż dług obciąża lokal,
a nie konkretną osobę. Przez sam fakt sprzedaży lokalu były właściciel nie pozbędzie się długu, do którego doprowadził. Nowy nabywca zaś przez same kupno lokalu nie stanie się odpowiedzialny za dług
poprzedniego właściciela. Istnieje jednak przy tym kolejny wyjątek.
Strony umowy sprzedaży nieruchomości mogą porozumieć się
w akcie notarialnym, iż w zamian za niższą cenę nieruchomości,
nabywca nieruchomości spłaci dług zbywcy. W przypadku zgody
wierzyciela może nawet dojść do sytuacji, w której zbywca uwolni
się od długu, który przejdzie wyłącznie na nabywcę.
Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda
Radcowie prawni, ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice

OGŁOSZENIE

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
prosi zainteresowanych właścicieli
gospodarstw rolnych z terenu Gminy Świebodzice,
o złożenie oferty w sprawie zapewnienia
w swoim gospodarstwie rolnym miejsca dla zwierząt
gospodarskich przekazanych przez tut. Urząd.
Przypadki przekazania zwierzęcia gospodarskiego przez Urząd Miejski
w Świebodzicach mogą dotyczyć np. zgłoszenia do tut. Urzędu
bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie
Gminy Świebodzice lub konieczności odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.
Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, o których mowa
w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie wymagań sposobu postępowania
przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których
normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.
U. nr 56 poz.344 z późn. zm.).
2) z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, innych niż te, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz. 778).
Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może
być karana za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).
Warunki płatności:
- do uzgodnienia po przedłożeniu oferty
Ofertę prosimy przedłożyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

nieruchomość zabudowana

198/26

Obręb

Śródmieście 3

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

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

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

B.Chrobrego

l. mieszkalny 3
Chrobrego 2 D
l. mieszkalny 8 ( 14 )
l. mieszkalny 2 ( 5)

412 i 482

1

192
449

3
1

Kolejowa
3 Maja

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 22.12.2018 r. w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 2
w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzicach

Nr działki
807/15

Obręb
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.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Świebodzice:
Adres lokalu

Pow. użytkowa

Świebodzice
ul. Osiedle WSK 1
(lokal użytkowy przeznaczony
na działalność handlową
(branża spożywczo-przemysłowa)

Stawka wywoławcza

127,60 m2 w tym:
88,50 m2 - sale sprzedaży
39,10 m2 - piwnica w lokalu

Wysokość wadium
8682,00 zł

11,30 zł + 23%VAT
1,60zł + 23%VAT

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 24.01.2018 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 8682,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa
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.
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W

poniedziałek, 18
grudnia, w jednej
z gazet regionalnych pojawiło się
ogłoszenie o sprzedaży dawnej
Sileny - obecnie pod nazwą Eurolen. Pod młotek pójdzie ponadhektarowy teren, wraz z zabudowaniami. Sprzedaż prowadzi syndyk, ale nie byłoby tego
wszystkiego, gdyby nie zdecydowane działania władz miasta
i burmistrza Bogdana Kożuchowicza.
Wszystko dlatego, że gmina
niejako przejęła na siebie proces
upadłościowy zakładu. W tegorocznym budżecie udało się zabezpieczyć środki finansowe na
zabezpieczenie procesu upadłościowego. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wniosek gminy
o przeprowadzenie upadłości,
ale w sytuacji, gdy gmina pokryła koszty, sąd wyraził zgodę.

Finałem tego jest doprowadzenie do sprzedaży zakładu,
który od lat straszy w centrum
miasta.
- To bardzo atrakcyjna działka, położona w centrum Świebodzic, wierzę, że znajdą się
chętni, by zainwestować w tę
nieruchomość - mówi Bogdan
Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Silena to przemysłowa historia Świebodzic, jednak w ostatnich latach tak naprawdę zamieniła się w totalną ruinę, do czego
wydatnie przyczynił się poprzedni właściciel, spółka Eurolen, która porzuciła majątek,
pozostawiając także wianuszek
wierzycieli - wśród nich Gminę
Świebodzice, której spółka winna jest kilkaset tysięcy złotych
podatku od nieruchomości.
Przez kilka ostatnich lat ruiny
dawnych zakładów lniarskich

służyły z powodzeniem za plan
filmowy - zagrały m. in. w „Mieście 44”, „Czasie honoru - powstanie”, a ostatnio w „Ślepnąc
od świateł”.
Teren położony pomiędzy
ulicą Strzegomską, Fabryczną,
Młynarską, to ponad hektar

Odwodnione i utwardzone
M
ieszkańcy Piłsudskiego
34 a i b mają odwodnione i utwardzone pod-

wórko.
Zamiast błota i nierówności
- równiutka, wyłożona kostką
nawierzchnia. Woda już nie stoi
i nie tworzy kałuż, jest czysto,
wygodnie, estetycznie.
Samorząd wykonał niedawno
prace związane z odwodnienie
i budową kanalizacji sanitarnodeszczowej podwórza przy ul.
Piłsudskiego 34 a i 34b, wraz
z nową nawierzchnią.
Mieszkańcy mają teraz wygodne dojście do klatek schodowych i parking dla aut. Koszt tej
inwestycji to 184 tys. zł.
Prace zostały wykonane na
wniosek mieszkańców, którzy
zgłaszali się do radnego Jana

Tuż przed oddaniem zadania podwórze obejrzeli burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i radny Jan Klepiec
Klepca, reprezentującego ten
rejon.


Mieszkańcy dziękują
 JAN KLEPIEC
 Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
- Cieszę się,
że te prace zostały
wykonane,
mieszkańcy czekali na nie
kilkanaście lat, prosili mnie
wielokrotnie o wykonanie
podwórza. Dziękuję bardzo
burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi
za zrozumienie i wykonanie
tych prac, są one bardzo
ważne dla mieszkańców obu
budynków.

UWAGA SPECJALNY DODATEK W GAZECIE
ŚWIEBODZICKIEJ - ROZKŁADY JAZDY

Szanowni Cztelnicy, w pierwszym, styczniowym wydaniu Gazety
Świebodzickiej, zamieścimy nowe, czytelne rozkłady jazdy
komunikacji miejskiej.
Kupcie gazetę 5 grudnia!

gruntu. Cena za tak dużą działkę
to nieco ponad 1 mln zł.
Rozpoznanie ofert nastąpi na
posiedzeniu jawnym, które odbędzie się 9 stycznia w Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu
o godz. 13:30.


REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518
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Rada Seniorów
podsumowała rok
operta życia, uczestnictwo szego rozeznania wynika, że luK
w Jarmarku Bożonarodze- dzie są zadowoleni.
niowym, doprowadzenie do po- Chciałam wyrazić duże

jawienia się ławek na ul. Browarowej i Zwycięstwa czy barierek przy zejściu z cmentarza
na Wałbrzyskiej - to najważniejsze działania, które udało się zrealizować w mijającym roku
Świebodzickiej Radzie Seniorów.
Ostatnia w tym roku sesja odbyła się we wtorek, 12 grudnia.
Sesję poprowadził Przewodniczący ŚRS Henryk Sawa,
wśród zaproszonych gości byli
Anna Żygadło Sekretarz Miasta
i Jan Klepiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz Zofia Marek Przewodnicząca Komisji Oświaty
RM i Agnieszka Gielata dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
Obszerną relację z realizacji
programu przedstawiła Halina
Blaźniak, koordynator Koperty
Życia.
- Z kopert skorzystało według
naszych szacunków co najmniej
1000 osób, rozdaliśmy 600 sztuk
druków, ale sporo podwójnych
- mówiła. - Staramy się wychodzić do ludzi, jesteśmy obecni na
wydarzeniach senioralnych i z na-
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uznanie dla działań związanych
z Kopertą Życia, jest to projekt
realizowany w wielu miastach
i cieszę się, że Świebodzice do
tej akcji dołączyły - podkreślała
radna Zofia Marek.
Przewodniczący Sawa zaznaczył, że Rada będzie w przyszłym rok kontynuować swoje
działania, związane m. in. z usuwaniem barier architektonicznych dla osób starszych. Środowisko seniorów czeka także na
nowe rozkłady jazdy autobusów
miejskich, które będą czytelniejsze. Nowe rozkłady, jak poinformowała Anna Żygadło, pojawią
się od nowego roku.
Wyjaśniała także kwestie usuwania barier z budynków takich
jak ratusz, MDK czy poczta.
- Niestety, szanowni Państwo,
są to obiekty objęte nadzorem
konserwatorskim, w przypadku
ratusza mamy do czynienia stricte z zabytkiem, i w tym przypadku konserwator absolutnie nie
wyraża zgody na jakiekolwiek
ingerencję w bryłę budynku
- mówiła Anna Żygadło.


Jak w prawdziwej rodzinie
4

T
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o jest drugi dom dla
naszych dzieci. A dla
nas miejsce, w którym
możemy porozmawiać
o swoich problemach, znaleźć
poradę, wsparcie, kogoś, kto
wysłucha. W imieniu wszystkich rodziców dziękuję paniom
terapeutkom za wspaniałą opiekę, za to, że my, rodzice, mamy
chwilę oddechu i czasu dla siebie. Jesteście wspaniałe, dziękujemy - mówiła wzruszona mama
jednej z podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach, który świętował właśnie 5-lecie działalności.
Placówka jest czymś w rodzaju domu dziennego pobytu dla
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy
ŚDS uczą się tu podstawowych
czynności, takich jak zakupy,
przygotowanie posiłków, ale
także ciekawych sposobów na
spędzanie wolnego czasu, rozmów z drugą osobą, itp. Mają
zapewnioną opiekę terapeutyczną, psychologiczną. Dla większości z nich to naprawdę drugi
dom.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 14 grudnia.
Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, radna Zofia
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Marek, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Aldona Górska a także uczestnicy
ŚDS, ich rodzice i terapeuci.
- Staramy się tworzyć naszym
uczestnikom drugi dom, miejsce, w którym czują się bezpiecznie, do którego zawsze mogą przyjść - mówiła Izabela Gaweł, kierownik ośrodka. - Jak
w prawdziwej rodzinie: czasami
się kłócimy, czasami płaczemy,
ale zawsze staramy się rozmawiać i szukać wyjścia z problemu.
- Już sama nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy
wskazuje, jaka tu panuje atmosfera, bliskość, wzajemna życzliwość: jak w domu - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Cieszę się, że udało się w Świebodzicach stworzyć miejsce,
w którym osoby, które do tej
pory pozostawały w swoich
czterech ścianach, mogą się spotkać, nauczyć wielu nowych rzeczy, poznać innych. Poczuć, że
są ważną częścią społeczności
naszego miasta. Za to składam
serdeczne podziękowania kadrze
i terapeutom.
Powstanie ŚDS zainicjowała
pięć lat temu dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska.
- To była dobra decyzja, taka
placówka była w naszym mieście bardzo potrzebna. Cieszę

się, że to miejsce się rozwija,
tętni życiem, a uczestnicy są
zadowoleni, uśmiechnięci, realizują swoje pasje, a przede
wszystkim mają kontakt z innymi, nie są zamknięci w czterech
ścianach - mówi Izabela Siekierzyńska.
Jak na jubileusz przystało, był
imponujący tort, balony i wy-

stępy uczestników ŚDS. W tym
roku placówka poszerzyła swoją
działalność i dzięki pozyskanym
dotacjom mogła przyjąć kolejne
5 osób. W sumie z ŚDS korzysta
20 osób.
Życzymy kolejnych, udanych
lat działalności.
I

Jubileuszowe spotkanie uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy było pełne radości i wzruszeń

Nie zabrakło oczywiście życzeń i jubileuszowego tortu

Były też występy wokalno-taneczne

Aktywni seniorzy działają już drugi rok

zego, jak czego, ale energii,
animuszu, radości życia „akC
tywnym seniorom” nie brakuje.

Więc spotkanie opłatkowe
w Stowarzyszeniu „Senior=Aktywny obywatel” było dokładnie
takie same: rozśpiewane, roześmiane i ładujące wszystkim
akumulatory.
Aktywni seniorzy spotkali się
z władzami miasta i zaprzyjaźnionymi osobami w czwartek,
14 grudnia.
Stowarzyszenie obchodziło
także 2. rocznicę swojej działalności. Dla przypomnienia - organizacja powstała w efekcie projektu, realizowanego w naszym
mieście w dwóch edycjach,
z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej we współpracy z Fundacją Integracji Społecznej
PROM.
Krótkie sprawozdanie z działalności w minionym roku przedstawiła Bogumiła Kuliberda
Prezes Stowarzyszenia. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną, a na finał zaśpiewał
Zespół „Melodia”.
- Tej energii i optymizmu możemy Państwu wszyscy pozazdrościć - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz, dziękując za
zaproszenie. I żartował, że następnym razem przyniesie w prezencie kosz z kiełbasą zamiast
słodyczami - to nawiązanie do
wyświetlanej prezentacji, na której nasi dzielni seniorzy maszerowali, ćwiczyli, robili fikołki
- a następnie posilali się kiełbaskami z ogniska. Wszyscy żartowali także, że koniecznie należy
zmienić logo stowarzyszenia
- jest w nim człowiek z laską.
Patrząc na ćwiczące jogę czy

uprawiające nordic walking
panie i panów ten symbol nijak
nie pasuje do tryskającej energią
organizacji.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wręcz rodzinnej atmosferze.
W uroczystości uczestniczyli
także: Izabela Siekierzyńska
Dyrektor OPS, Agnieszka Gielata Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury oraz Jan Klepiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Życzymy naszym wspaniałym, aktywnym seniorom, kolejnego, równie aktywnego i pełnego pomysłów, roku.
Przekazujemy także w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia „Senior=Aktywny
obywatel” najserdeczniejsze życzenia wspaniałych, rodzinnych
i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku - dla
wszystkich Mieszkańców Świebodzic.

Zaśpiewał zespół „Melodia”. A burmistrz Bogdan Kożuchowicz
podarował kosz słodyczy. - Następnym razem się poprawię,
będzie kiełbasa - żartował

Spotkanie u aktywnych seniorów jak zawsze było pełne energii
i humoru

Zabawki pozwolą choć na chwilę
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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zapomnieć o chorobie

M

isie, gry, puzzle, kolorowanki, książki
i wiele innych prezentów, zebranych
przez ludzi wielkiego serca,
pojechało w poniedziałek, 18
grudnia, do podopiecznych wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei. Ponad 350 zabawek zebrano w ramach akcji, organizowanej już po raz kolejny przez Publiczną Szkołę Podstawową Integracyjną w Świebodzicach.
Finał akcji odbył się w poniedziałkowe przedpołudnie. I jak

rok temu szkolny hol zamienił
się w kolorowy kram z zabawkami. Zebrali je przede wszystkim
uczniowie szkoły, a do zbiórki
drugi rok z rzędu przyłączyli się
pracownicy Urzędu Miejskiego,
którzy także przekazali zabawki
i pluszaki.
W uroczystym podsumowaniu, które poprowadziła dyrektor
szkoły Magdalena Stąpor,
udział wziął Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
- To piękna akcja, w której
uczestniczymy z wielką rado-

ścią. Dziękuję wszystkim, którzy się do niej przyłączyli. W taki prosty sposób mogliśmy podarować chorym dzieciom troszkę radości, a wraz z tymi zabawkami przesłać im nadzieję i nasze dobre myśli na te nadchodzące święta.
Koordynatorami akcji są dwie
panie nauczycielki: Agnieszka
Różycka i Justyna Gąsior.
Zbiórka co roku dedykowana
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jest uczniowi szkoły, dzielnemu
pacjentowi kliniki, Piotrowi Różyckiemu.
Prezenty trafiły do podopiecznych Przylądka Nadziei w środę,
podczas spotkania wigilijnego.
Mamy nadzieję, że sprawiły im
wiele radości i choć na chwlę
pozwoliły zapomnieć o chorobie
i cierpieniu.
I

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz przekazał zabawki, zebrane
w ramach akcji przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach

Ambasadorką akcji i wielką przyjaciółką placówki jest Martyna
Wojciechowska

Te kolorowe przytulanki, gry i puzzle pozwolą chorym dzieciom
choć na chwilę zapomnieć o chorobie

Ten Mikołaj jeździ na motorze

rawie 1500 pieluch podaroP
wali maluszkom z domu małego dziecka w Wałbrzychu rad-

ni z Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza.
Zbiórka to część akcji „Pielucha dla malucha”, którą od lat
prowadzi klub motocyklowy
Angry Wolf FG Wałbrzych.
- Pieluchy trafią do dzieci
jeszcze przed świętami - mówili

panowie Daniel Struczyński,
prezydent klubu oraz Daniel
Długosz, którzy przyjechali do
Świebodzic odebrać podarunek.
Motocykliści w okresie świątecznym odwiedzają małych
podopiecznych domu dziecka,
i sprawiają im wielką frajdę
np. przejażdżkami na motocyklach.

8000

Tyle pie
w sumie luch zebrali
mo
16 grud tocykliści.
pojecha nia dary
ły do do
dziecka mu

Szefowie Angry Wolf FG Wałbrzych spotkali się
z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem
i Zastępcą Burmistrza Krystianem Wołoszynem

To już 10 lat
6
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Doroczne spotkanie władz miasta z przedstawicielami lokalnego biznesu

M

iasto to złożony
organizm, a Państwo
jesteście jego kręgosłupem, podstawą,
niezwykle ważną. Wszyscy tworzymy pewną wspólnotę i jesteśmy wdzięczni, że efekty Państwa pracy, działań, są odczuwalne tak naprawdę dla nas
wszystkich. Proszę zatem przyjąć najserdeczniejsze podziękowania i życzenia radosnych,
rodzinnych i błogosławionych
świąt.
Takimi słowami zwrócił się
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz do przedsiębiorców,
przedstawicieli rodzinnych biznesów i prezesów dużych zakładów pracy podczas dorocznego
spotkania świątecznego władz
miasta z lokalnym środowiskiem.

Wigilia odbyła się we wtorek,
19 grudnia, w Miejskim Domu
Kultury.
Wzięli w niej udział także szefowie spółek miejskich, dyrektorzy instytucji podległych, radni
miejscy.
Gospodarzami uroczystości
byli Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz i Przewodniczący
Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans.
- Przyłączając się do życzeń
i podziękowań chciałbym podkreślić, że w Świebodzicach staramy się stwarzać jak najlepsze
warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. To, co mnie
osobiście cieszy to fakt, że
w wypełnionej już Podstrefie
Świebodzice WSSE „InvestPark” największym zakładem,
który właśnie powstaje, będzie
rodzima firma z ponad 100-letnią tradycją - Defalin.

Ksiądz Siemasz też dostał podziękowania

Inną, miłą tradycją - już 10letnią - jest obdarowywanie zaproszonych gości drobnymi upominkami i podziękowaniami.
W tym roku trafiły one do blisko
80 firm i instytucji z miasta.
Specjalnego, świątecznego
błogosławieństwa udzielił wszystkim ksiądz dziekan Józef Siemasz, proboszcz parafii pw. Św.
Mikołaja.

Prezent odbiera Jolanta Suława - Prezes DZT Service

Doroczne spotkanie władz miasta z przedsiębiorcami jest nie tylko okazją do podziękowań, ale i rozmów kuluarowych, tak ważnych
dla ludzi biznesu

Teresa Anniuk-Gulak i Dyrektor Przedszkola nr 2 Alicja
Mokrzyńska

Prezes TERMET S.A. Ryszard Satyła i Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz składają sobie życzenia

- Drodzy zebrani, chciałbym
Wam życzyć nie tylko wszelkich
obfitości i łask pańskich, ale
przede wszystkim... czasu. Czasu dla bliskich, dla siebie, oddechu od tego codziennego pędu
życia - przekazał ksiądz Siemasz.

Muzycznym upominkiem był
mini recital wałbrzyskiej aktorki
Bożeny Oleszkiewicz-Olizarowicz.
Po części oficjalnej wszyscy
przełamali się tradycyjnym
opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.
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Wigilia w serdecznym
gronie przyjaciół
8
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W

wyjątkowo licznym gronie zaproszonych gości świąteczne spotkanie
opłatkowe świętowali członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach.
Opłatek u emerytów odbył się
w środę, 20 grudnia. W sali Klubu Seniora spotkali się nie tylko
członkowie związku, ale także
przedstawicieli zaproszonych
organizacji z miasta.
Przy wigilijnym stole zasiedli:
Posłanka na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka, Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Klepiec,
ksiądz profesor Bernard Kołodziej, ksiądz dziekan Józef
Siemasz, Agnieszka Gielata
Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury, Członek Zarządu Rejonowego PZERiI Jan Welc, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach Elżbieta
Krzan, Prezes Zakładu Wodo-
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ciągów i Kanalizacji Piotr Zalewski, Bogusław Krzysztofowicz, szef firmy Hades, Jadwiga Pichurska wiceprzewodnicząca Związku Sybiraków,
Józefa Banach, przewodnicząca
Związku Kombatantów, i wielu
innych.
Gości powitali: przewodniczący PZERiI Aleksander Jermakow i sekretarz Halina Kiel.
O wyjątkową oprawę artystyczną zadbali jak zawsze uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach,
którzy zaprezentowali wzruszające i dające do myślenia jasełka
z misją.
Kolędy - w tym świebodzicką, specjalnie napisaną na uroczystość - odśpiewał zespół
Akord.
Świąteczne życzenia złożył
wszystkim burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
- Życzę Państwu radości, spokoju i miłości, którą postarajmy
się obdarzyć nie tylko najbliższych, ale każdego człowieka,
spotkanego na naszej drodze

Uroczyste spotkanie wigilijne członków Związku Niewidomych
odbyło się w siedzibie ogródków działkowych Lilia

Opłatek w Związku
Niewidomych
odsumowanie roku działal- Związku z Przewodniczącą
ności i wigilijne życzenia Jadwigą Płazą.
P
dominowały na uroczystym
Sekretarz miasta złożyła naj- życzył burmistrz, przekazując
na ręce Aleksandra Jermakowa
drobny upominek.
Błogosławieństwa udzielili
zebranym duchowni, a następnie

wszyscy przełamali się wigilijnym opłatkiem.
I

Darczyńcy organizacji
G Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach
G Firma Hades Bogusław Krzysztofowicz

spotkaniu świątecznym w Polskim Związku Niewidomych
Kole w Świebodzicach.

Członkowie związku oraz
zaproszeni goście zasiedli do
wigilijnego stołu we wtorek,
19 grudnia. Wśród nich byli m.
in. Anna Żygadło, Sekretarz
Miasta, ksiądz dziekan Józef
Siemasz, Zastępca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Robert Sysa oraz Zarząd

serdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza:
- Niech te święta będą dla
Państwa okazją do tego, by
odkryć na nowo wielką siłę
miłości i znaczenie rodziny.
Świątecznego
błogosławieństwa udzielił ksiądz dziekan, a następnie wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli
życzenia.

G Zakład Wodociągów

i Kanalizacji w Świebodzicach
G Nadleśnictwo Boguszów
G TERMET

G Intermarche

G Defalin Group

G Apteka Jolanta Krumplewska
G Michał Rożek

REKLAMUJ SIĘ
ZA GROSZE!

ZADZWOŃ: 660 157 518

Wigilia w Tęczowej Gromadzie
poniedziałkowe popołudnie, 18 grudnia, w ŚwietliW
cy Środowiskowej Tęczowa

Gromada odbyła się uroczysta
Wigilia. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans wraz z Wiceprzewodni-

czącym Janem Klepcem, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska,
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aldona Górska,
Ksiądz Józef Siemasz oraz Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Maciej
Badora.

W świątecznej atmosferze
dzieci oraz zaproszeni goście
składali sobie życzenia, dzieląc
się opłatkiem. Przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej zaprezentowany został film - barwne
przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez dzieci i wychowawców.

Po ciepłych życzeniach pojawiły się oczekiwane przez dzieci
świąteczne prezenty, które sprawiły im wiele radości. Był to
dzień niezwykle magiczny i wyjątkowy, pełen uśmiechu i ciepła.
Aneta Todorowska,
kierownik świetlicy

W opuszczonym domu na Pełcznicy

dzieją się dzi wne rzeczy...
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

K

iedy Wałbrzychem
wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci,
do miasta przybywa
dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca
po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna.
W trakcie prywatnego śledztwa Alicja - dość nieoczekiwanie
- wpada na trop dramatycznych
wydarzeń, które swój początek
miały dekady temu. Dążąc do

odkrycia prawdy, dziennikarka
będzie musiała stawić czoła nowemu zagrożeniu oraz temu,
przed czym uciekała przez całe
dorosłe życie - tajemnicy swojego dzieciństwa i szokującym
sekretom własnej rodziny. Z czasem ponura intryga kryminalna
połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę
zaginionego skarbu oraz losy
samej Alicji, która na swojej
drodze zmierzy się z czystym
wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie
dobra.

To, w skrócie, fabułą najnowszego filmu w reżyserii Borysa
Lankosza, do którego zdjęcia
powstają m. in. w Świebodzicach. Ekipa gwiazd, z Magdaleną Cielecką, Marcinem Dorocińskim, Dawidem Ogrodnikiem i innymi aktorami na czele,
wybrała sobie za plenery pewien
tajemniczy dom na Pełcznicy,
który w filmie gra dom głównej
bohaterki, odtwarzanej przez
Magdalenę Cielecką. Dom pełen
mrocznych tajemnic, dramatów
z przeszłości
Ekranizacja głośnej powieści
Joanny Bator „Ciemno prawie
noc” powstaje w Wałbrzychu
i okolicach - między innymi
w naszym mieście, od kilku tygodni. Zdjęcia kręcone są m. in.
w Książu, na wałbrzyskim Nowym Mieście. Samochody ekipy
filmowej przez dłuższy czas
można było spotkać na parkingu
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 4, skąd wszyscy udawali
się w kierunku Wilczej Góry
- tam właśnie, na rogu ulic Różanej i Spacerowej, mieści się
ów tajemniczy dom, mocno zarośnięty i prawie niewidoczny,
który tak przypadł filmowcom
do serca.

Świąteczne dary
serca
P

onad 20 osób oddało
w środę, 20 grudnia, krew
podczas miejskiej zbiórki.
Akcja po raz kolejny dedykowana była Pani Magdzie, nauczycielce Gimnazjum nr 1.
Dziękujemy, a poniżej kilka
słów od Pani Magdy i jej bliskich:
„Kto dzieli się z innymi, jakby
niebo wskazywał . Kto dzieli się
z innymi, choćby cząstką tego co
posiadał, jakby nieba przychylał...”
Serdecznie i z całego serca
pragniemy podziękować za wspar-

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI

cie udzielone nam w tych trudnych dla nas chwilach, za dobre
słowo, za serdeczność dnia codziennego, sympatię wyrażaną
przez osoby nam bliskie, naszych
przyjaciół, ale też przez Ludzi,
których znamy słabo lub wcale,
za poklepanie po ramieniu i kilka
prostych słów „zobaczysz, będzie dobrze” - wydawać by się
mogło, że to tylko trzy słowa, ale
jak wielki niosą przekaz osobistych emocji osoby, która je wypowiada, a poza tym, jak to dobrze móc liczyć na drugiego
człowieka w potrzebie i pomoc

23

osoby o
d
krew, ze dały
brano

10,4 litr
a

uzyskać zupełnie bezinteresowną, czystą, szczerą.
Teraz my będziemy spłacać
ten kredyt zaufania pomagając
innym potrzebującym.
Bóg zapłać.
Magdalena, Daniel,
Kajetan, Ania

Powieść Joanny Bator - „Ciemno, prawie noc” uhonorowana
została m. in. nagrodą literacką
NIKE.
Ekranizacji podjął się Borys
Lankosza („Ziarno prawdy”,
„Rewers”). Film produkują Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham ze studia Aurum Film,
producenci wielokrotnie nagradzanej „Ostatniej Rodziny”.
Scenariusz „Ciemno, prawie
noc” to wspólne dzieło Magdaleny Lankosz i Borysa Lankosza, które zręcznie łączy elektryzującą historię kryminalną z elementami kina grozy. W rolę
dziennikarki Alicji Tabor, która
powraca do rodzinnego miasta,
aby napisać reportaż o tajemniczych zaginięciach dzieci, wcieli
się Magdalena Cielecka.
W gwiazdorskiej obsadzie
znajdują się również: Marcin
Dorociński, Dawid Ogrodnik,
Alek-sandra Konieczna, Eliza
Rycembel, Jerzy Trela, Dorota Kolak, Piotr Fronczewski
czy Roma Gąsiorowska. Wielką niespodzianką jest to, że
„Ciemno, prawie noc” będzie
również debiutem aktorskim
polskiej supermodelki, Anji Rubik.

FOT. MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ KINOŚWIAT

wydarzenia
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Pani Ala potrzebuje pomocy
10

P

ani Alicja Mleczek,
mama dwójki dzieci,
zmaga się z poważnymi
chorobami. Jest po przeszczepie szpiku, ale jego powikłaniem jest rzadka chorobatwardzina, która dotyka jedną
osobę na milion! Pani Ala potrzebuje systematycznych masaży i środków na długa rehabilitację.
W tym świątecznym czasie
- czy może być piękniejszy prezent, niż podarowanie komuś
nadziei na zdrowie i lepsze życie? Świebodziczanie potrafią
pomagać, pokażcie, że potraficie!
Oto historia choroby Pani Ali,
opisana przez nią samą:
Mam na imię Alicja Mleczek.
16.07.2015 roku rozpoznano
u mnie ostrą białaczkę szpikową
M4. Od razu zakwalifikowali
mnie do chemioterapii indukującej remisję. W dniu 18.08.2015
roku wykonano kontrolną punkcję szpiku, po jej wykonaniu
wskazywało na całkowitą remisję ze względu na to, iż miałam
2,5% mieloblastów. W trakcie
leczenia zaliczyłam się do przeszczepu szpiku. Dowiedziałam

się, iż przeszczep zostanie wykonany 29.01.2016 roku. Jednakże
nie przyjął się on 100%. Po wyjściu z kliniki co tydzień musiałam jeździć do szpitala na przetoczenie krwi, ponieważ płytki
i krew mi bardzo szybko spadały. Do kliniki na badania kontrolne jeździłam co miesiąc lub co
2 miesiące. Lekarze szukali mi
cały czas kolejnego dawcy,
abym się tak nie męczyła. Gdyż
mój stan mógł się pogorszyć
w każdej chwili. Pewnego dnia
zadzwonili do mnie z kliniki
i powiedzieli, że dawca się dla
mnie znalazł. Miałam się wstawić do kliniki dnia 27.06.2016
roku w celu przygotowania mnie
do drugiego przeszczepu. W dniu
13.07.2016 roku odbył się drugi
przeszczep szpiku. Po wykonaniu tego zabiegu zostałam umieszczona w sali jednoosobowej,
abym nie załapała żadnej choroby. Powiedziano mi, że wyjdę po
miesiącu czasu po zrobieniu
wszystkich potrzebnych badań.
Jednakże okres mojego pobytu
w klinice się przedłużył ze względu, iż moje wyniki były niskie.
Lekarze nie chcieli ryzykować
mojego zdrowia poprzesz szyb-

sze wypisanie do domu. Gdy
wróciłam do domu przez pewien
okres czasu było wszystko w porządku, jednak nie długo. Zaczęły mi się problemy z oczami
oraz ze słuchem. Oczu nie mogę
wyleczyć od roku czasu, cały
czas je leczę. Mam spory ubytek
słuchu i muszę chodzić z aparatami słuchowymi, ponieważ bez
nich nie słyszę. Z dnia na dzień

o nie było niegroźne potrącenie, mam poważne stłuczeT
nia nogi i zwolnienie na dwa

takie informacje przekazała nam
policja.
- Ten kierowca uderzył we
mnie z impetem, szedłem z psem,
psa odrzuciło kilka metrów - mówi zdenerwowana ofiara potrącenia. - Ten człowiek nawet
mnie nie przeprosił.
Rodzina twierdzi, że dzwoniono kilkakrotnie po policję
i pogotowie. Karetka miała przyjechać dopiero po kilkudziesięciu minutach, a policja dopiero w momencie, gdy mężczyzn
został już zabrany do szpitala.
Czy tak rzeczywiście było?
Poprosiliśmy o wyjaśnienie Komendanta Komisariatu Policji
w Świebodzicach Janusza Kozendrę.
- O 7.01 ta informacja została
przekazana do świebodzickiego
komisariatu. O godz. 7:11 nasz
patrol był na miejscu, sprawca
zdarzenia czekał na przyjazd
policji - to zresztą on zgłosił zdarzenie. Potrąconego pana już nie
było, zabrała go karetka. Być

może poszkodowany długo
oczekiwał na przyjazd pogotowia, ale to już nie zależy od nas.
My byliśmy dziesięć minut po
otrzymaniu zgłoszenia i rozpoczęliśmy swoje czynności.
Janusz Kozendra tłumaczy
także, że z punktu widzenia policji, kolizja była niegroźna - poszkodowany nie miał bowiem
obrażeń powyżej dni siedmiu,
czyli takich, które kwalifikują do
pozostawienia w szpitalu.
Może się to oczywiście kłócić
z odczuciem osoby poszkodowanej, która uważa, że doznała
krzywdy i jest poturbowana. Ale
kwalifikacja prawna jest w tym
momencie jednoznaczna - zdarzenie było kolizją.
Mamy nadzieję, że poszkodowany pan szybko powróci do
zdrowia, czego mu serdecznie
życzymy. A kierowców prosimy
o zwalnianie w pobliżu przejść
na pieszych - drodzy zmotoryzowani, pieszy nie ma szans w starciu z rozpędzonym metalem.

Tu można wpłacić pieniądze
ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1575 1000 0090 9712 1306
z opisem ALICJA MLECZEK
Osoby chcące dokonać odpisu z 1% na moje leczenie powinny
w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce wpisać:
Numer KRS Fundacji: 0000428288
Cel szczegółowy: ALICJA MLECZEK
W pomoc dla Pani Alicji włączyło się wiele osób, m. in. Pani Ewa
Antoszewska-Habura, która prowadzi sklep w centrum miasta.
- Zbieramy pieniądze i dary żywnościowe żeby rodzinie pomóc
na święta, ale wkrótce ruszy zbiórka do puszek, które znajdą
Państwo w sklepach na terenie miasta - zapowiada pani Ewa.
O szczegółach zbiórki będziemy oczywiście informować.

Wracamy do sprawy potrącenia
na ul. Łącznej

tygodnie. Najbardziej boli mnie
to, że patrol policji przyjechał
dopiero, jak zabrało mnie pogotowie - zadzwonił do nas mieszkaniec miasta, który 5 grudnia
został potrącony na przejściu dla
pieszych przy rondzie na ul.
Łącznej. Świebodziczanin ma
żal do policji.
Przypomnijmy. Około godz.
7:00 na rondzie Łączna/Wodna/
Strzegomska doszło do potrącenia pieszego.
Kierujący toyotą avensis wjechał w mężczyznę, przechodzącego prawidłowo przez przejście
dla pieszych na ul. Łącznej. Potrącony został zabrany do szpitala, ale po zbadaniu wyszedł do
domu.
Mężczyzna nie zgadza się jednak z tym, że było to niegroźne
potrącenie, a kierujący najechał
na niego z niedużą prędkością-

Gazeta Świebodzicka
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zaczęłam słabnąć i tracić siły.
Nie miałam pojęcia co się dzieje.
Zaczęły mi się pojawiać jakieś
stwardnienia na skórze. Najpierw pojawiły się na rękach.
Chodziłam po lekarzach z tym,
mówili, że nie wiedzą co to jest.
Po przyjściu wyników okazało się, iż mam twardzinę. Jest to
powikłanie po przeszczepie.
Choruje na nią 1 osoba na mi-

lion. Na skórze robią się stwardnienia. Ta choroba ogranicza
moje ruchy. Ciężko mi się poruszać, ciężko mi się nawet wchodzi po schodach. Bardzo szybko
się przez to męczę.
Dostałam kolejne leki i mam
także sterydy, ale z kolei przez

sterydy pojawiła się cukrzyca
posterydowa.
Jeśli ktoś chciałby przekazać
dar wozinę na moje leczenie,
będą bardzo wdzięczna. Za wszelką pomoc z góry wszystkim dziękuję.
I

§ POD PARAGRAFEM

Lądował śmigłowiec
pogotowia ratunkowego

W sobotni poranek, grudnia, na parkingu
pomiędzy sklepem Aldi a Biedronka wylądował
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

To zdarzenie wzbudziło spory niepokój wśród
przechodniów, wiele osób myślało, że doszło
do niebezpiecznego zdarzenia np. na terenie
ruin Sileny.
Okazało się, że zespół został wezwany
do mężczyzny z silnym i rozległym zawałem serca.
Reanimowano go w karetce, niestety mężczyzna
zmarł.

Pijany uciekał
17 grudnia zatrzymano nietrzeźwego kierującego.
Mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej prowadził auto
mając 1,49 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna na dodatek nie zatrzymał się
do kontroli i próbował uciekać, został zatrzymany
na ul. Strzegomskiej.

OGŁOSZENIE DROBNE
G Sprzedam Daewoo Lanos sedan, rok. 2000, przebieg 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
stan bardzo dobry, ważne opłaty. Cena 3.500 zł. Tel. 664-970-847
G Sprzedam niedrogo nowe częśći do samochodu Golf II: pompa paliwowa, amortyzatory 4 szt.,
dywaniki gumowe z kołnierzem 4 szt. Tel. 512 675 560
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Bożonarodzeniowy

w Świebodzicach
M

amy nadzieję, że
zanim zasiedliście
Państwo do rodzinnych wigilii
i biesiadowania, poczuliście
klimat świąt odwiedzając nasz
świebodzicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Choć skromniejszy, niż kiermasze w miastach ościennych, to jednak
bliski sercu - bo nasz. Znowu
mogliśmy kupić piękne, ręcznie robione ozdoby, stroiki
i bombki, domowe ciasta,

a tym samym wesprzeć organizacje pozarządowe, szkoły,
instytucje. Były żywe renifery,
osiołki, Mikołaje, Anioły i dużo dobrej, świątecznej energii.
Tegoroczny jarmark trwał
aż 9 dni - do 9 do 17 grudnia.
Najwięcej działo się w oba
weekendy, otwierający i zamykający, a w ciągu tygodnia też
mogliśmy liczyć na miłe wydarzenia towarzyszące: występy
dzieci i młodzieży ze szkół,
mini kolejkę, itp. Codziennie

można było także odwiedzać
dwanaście domków, w których
zmieniał się asortyment: były
świąteczne wypieki, miody,
swojskie wędliny, oscypki prosto z gór, zakopiańskie kapcie,
portfele; drewniane ozdoby ze
sklejki i wiele wiele innych
wspaniałości, które doskonale
nadawały się chociażby na
prezent pod choinkę.

Charytatywny akcent: radni Jarosław Dąbrowski i Sławomir
Łukawski serwowali świąteczny poncz, a dochód przekazali
na leczenie Bartka
Hitem jarmarku były zwierzęta: renifery,
osiołki. Oczywiście - zdjęcie ze Świętym
Mikołajem w saniach było obowiązkowym
punktem programu

Kolędy rozbrzmiewały
ze sceny w Rynku:
na zdjęciach scholla
z kościoła
pw. Św. Mikołaja
i zespół Akord

12
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Otwarcie jarmarku miało
inny, niż rok temu charakter
- świebodziczanie zostali zaproszeni do wspólnej Parady
Mieszkańców, która w sobotę,
9 grudnia, przeszłą ulicami
centrum miasta.
Ogromną atrakcją była zagroda z żywymi reniferami,
które budziły prawdziwą sensację zwłaszcza wśród najmłodszych. W zagrodzie można było także wykonać sobie
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem na saniach. Przebojem
były także bezpłatne przejażdżki na osiołkach i bryczką
zaprzężoną w kucyki.

Jarmark Świąteczny

Oficjalnym otwarciem jarmarku była Parada Mieszkańców wokół centrum miasta.
Wesoła i rozśpiewana gromada przeszła z Rynku ul. Kopernika i Żeromskiego ponownie pod ratusz. W barwnym
korowodzie nie zabrakło
szczudlarzy, bryczki zaprzężonej w kucyki; były także osiołki.
W otwarciu świątecznego
kiermaszu uczestniczył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz ksiądz dziekan
Józef Siemasz, a także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec.
Zespół Melodia

Nasz tegoroczny jarmark
rozpoczęła radosna
i kolorowa Parada
Mieszkańców

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

owy w Świebodzicach
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Jarmark Świąteczny

- Mam nadzieję, że każdy
z Państwa znajdzie dla siebie
coś ciekawego, przygotowanych jest wiele atrakcji i zapraszamy do korzystania - zachęcał burmistrz.
W niedzielę na scenie wystąpiła młodzież m. in. ze
scholli przy parafii pw. Św.
Mikołaja a także chłopcy z Domu Pomocy Społecznej. Zaprezentowali się nasi rozśpiewani seniorzy z zespołu „Melodia” oraz Zespołu „Akord”.
W kolejne dni prezentowały
się szkoły miejskie, świetlica
środowiskowa. Codziennie ze
sceny ustawionej w Ryku rozbrzmiewały świąteczne piosenki i kolędy, co nabierało szcze-
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gólnego charakteru, gdy zapadał zmrok a Rynek rozświetlały wesołe światełka, migocząca
choinka i podświetlany ratusz.
Kilka dni mocno nam dokuczył porywisty i zimny wiatr
z deszczem, ale mimo tych
przeciwności
pogodowych
świebodziczanie odwiedzali
stoiska i chętnie kupowali wystawiane w nich towary.
W sobotę, 16 grudnia, odwiedzili nas przyjaciele z partnerskiego miasta Waldbröl,
którzy serwowali m. in. grzane
wino, strudel i inne regionalne
przysmaki.

Czy te aniołki nie są słodkie?

W dwunastu drewnianych domkach można było
zakupić mnóstwo pięknych ozdób, smakowitych
ciast, prezentów, itd.

Codziennie swoje wyroby i wypieki wystawiały
świebodzickie szkoły i przedszkola

Mini kolejka pod ratuszem miała wzięcie u najmłodszych
Świebodziczanie nie tylko chętnie zaopatrywali się
w świąteczne wiktuały, ale także podziwiali występy swoich pociech

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Świebodzicach
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Pan burmistrz też oglądał
i kupował różne piękne rzeczy

Można więc podsumować, że
jarmark jako kolejna propozycja przygotowana przez miasto,
został ciepło przyjęty przez
mieszkańców i stał się naszą świąteczną tradycją.

Dziękujemy Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej UM za przygotowanie kolejnej, udanej imprezy w naszym
mieście.

Takie zdjęcie to świetna pamiątka

Nagrody za najpiękniejsze kartki
Rozdanie nagród w dorocznym konkursie na Najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową było jednym z ostatnich wydarzeń w ramach
tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Świebodzicach.
Spotkanie z laureatami konkursu odbyło się w piątkowe popołudnie
15 grudnia na scenie w Rynku. Serdeczne gratulacje, dyplomy
oraz nagrody przekazał laureatom Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
- To już jedenasta edycja konkursu, tym bardziej się cieszę, że tak
chętnie Państwo uczestniczą w tej zabawie. W tym roku dostaliśmy
ponad 500 projektów, a te najpiękniejsze, nagrodzone, zostały wysłane
tak naprawdę na cały świat, od Papieża Franciszka zaczynając po różne,
zaprzyjaźnione instytucje i urzędy - podkreślał burmistrz.
Przypominamy nazwiska laureatów konkursu:

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

1. Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
2. Michał Mielczarek - Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
3. Julia Mikoda - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
4. Magdalena Wargacka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
5. Monika Wasiuk - Środowiskowy Dom Samopomocy
6. Alicja Łukaszów - wychowawca Świetlicy Środowiskowej
7. Piotr Ślusarczyk - Publiczne Gimnazjum nr 1
8. Maciej Momot - Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
Wyróżniono 60 osób.

Mikołajkowe bez atu
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

nuje zawsze wyjątkowa atmosfera.

Turniej wystartował o godz.
10:00, a otworzył go burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
tym razem nie mógł wziąć
udziału w rozgrywkach, ze
względu na liczne wydarzenia,
odbywające się w mieście.
- Dziękuję za tak wspaniałą
frekwencję, cieszę się, że nasz
turniej ma coraz większe grono

Emilka tańczy najlepiej
Ś

wiebodziczanka Emilia
Homenda wraz z swoim
partnerem Michałem Michalskim zdobyli pierwsze
miejsce w rankingu europejskim
w tańcu towarzyskim, w kategorii dzieci 8-9 lat. Jest to najmłodsza kategoria wiekowa. Młodzi
tancerze zyskali najwyższą
punktację w obu stylach (latynoamerykańskim i standard) w roku 2017. Ogromne gratulacje!
To wspaniała promocja nie
tylko Świebodzic, ale także
Polski, bo w klasyfikacji brały
udział pary z Czech, Niemiec,
Ukrainy, Mołdawii, Finlandii,
Austrii oraz innych państw europejskich.
Uroczyste podsumowanie
rankingu i wręczenie nagród
odbyło się w dniach 8-9.12.2017
na Ukrainie, podczas Mistrzostw
Winter Cup Lwów 2017.

- Jest to ranking całoroczny,
brano pod uwagę wiodące turnieje w Polsce i za granicą. Pary
dostawały punktacje za uczestnictwo i uzyskane miejsce - mówi Nadzieja Homenda, mama
Emilki. - Córka trenuje dopiero
trzeci rok, więc ten sukces tym
bardziej nas cieszy. Ciężko na
niego pracowała, jesteśmy
dumni.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy utalentowanej Emilce,
która idzie w ślady swojej siostry
Mai, także uzdolnionej tanecznie. Dziękujemy za wspaniałą
promocję Świebodzic, jesteśmy
dumni, że świebodziczanie tak
naprawdę w każdym wieku rozsławiają miasto dzięki swoim
talentom, pasjom czy osiągnięciom sportowym.

Osiągnięcia
G 08-09.12.2017 WINTER CUP WDSF DSE Children Grand Prix
- LWÓW
I miejsce w rankingu DanceSport Europe - w stylu
latynoamerykańskim
I miejsce w rankingu DanceSport Europe - w stylu standardowym
G 20.05.2017 LIGA MORAVSOSLEZSKE DIVIZE OLOMOUC
Czechy
I miejsce - w stylu latynoamerykańskim oraz w standardzie
G 01-02.04.2017 BRNO OPEN 2017
I miejsce (kategoria dzieci) - w stylu latynoamerykańskim
oraz w standardzie
II miejsce ( kategoria OPEN) - w stylu latynoamerykańskim
oraz w standardzie
G 11.12.2016 IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO o Puchar Wójta Gminy Deszczno
I miejsce - w kombinacji stylów
G 03.12.2016 PROFESSIONAL DANCE SHOW 2016
i Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych
w stylach GRAJÓW
II miejsce - w stylu standardowym
III miejsce - w stylu latynoamerykańskim

I
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miłośników - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Oto tegoroczni zwycięzcy:
1. miejsce - Maciej Bielawski
i Mirosław Miłaszewski
2. miejsce - Łukasz Rokita
i Ireneusz Szulc
3. miejsce - Bohdan Mazur
9. Jacek Krystecki
Nagroda w kategorii Mixt
- Kamila Kukuła i Piotr Kulesza.
I

FOT. ABP I MDK

T

o już jedenasty raz odbył
się w Świebodzicach Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego Parami
o Puchar Burmistrza Świebodzic. Do stolików z kartami
przygotowanych tradycyjnie
w Miejskim Domu Kultury,
zasiadły aż 32 pary - to prawdziwy rekord. Jak co roku przyjechali do nas miłośnicy brydża
z całego Dolnego Śląska podkreślając, że w Świebodzicach pa-

społeczeństwo

Kolejna pomoc
ze Świebodzic
dla czworonogów
jeszcze jedna, tym razem
paczka z żywnoIścią,świąteczna
pojechała do Schroniska

Utalentowana para trenuje w Szkole Tańca Cordex pod fachowym
okiem trenera Piotra Szewczyka

dla bezdomnych zwierząt
w Świdnicy. Organizatorem
zbiórki było Centrum Rozwoju Funaberia, a akcję wsparła
swoją dość sporą „cegiełką”
Publiczna Szkoła Podstawowa
Integracyjna, która w listopadzie zebrała prawie tonę karmy na swojej zbiórce, ale
część podarowała właśnie na
zbiórkę dla świdnickiego schroniska.
Smakołyki dla psiaków i kotów pojechały do Świdnicy
6 grudnia.
Fajnie, że w naszym mieście, jest tylu wrażliwych ludzi
prawda?
I
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Bohaterowie codzienności
omagają, bo są czuli na
potrzeby innych. Tak po proP
stu, z serca, nie dla braw, wiel-

kich słów, ani tym bardziej
nagród. I dlatego ich bezinteresowna praca jest tak nieoceniona
i wymaga wyróżnienia. We wtorek, 5 grudnia, wolontariusze
- cisi bohaterowie codzienności,
obchodzili swoje międzynarodowe święto. Z tej okazji Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz wyróżnił grupę
najaktywniejszych świebodziczan.
Doroczne spotkanie z osobami zaangażowanymi w działalność wolontarystyczną i charytatywną odbyło się w sali Miejskiego Domu Kultury. Towarzyszyła mu kameralna atmosfera,
nie zabrakło okolicznościowych
gratulacji i upominków. A jest
komu i za co dziękować.
- Codziennie dowiadujemy się
o nowych osiągnięciach naukowych, zdobyczach technologicznych, wskaźnikach, inwestycjach. A w tym wszystkim,
w naszej codzienności, najważniejszy jest człowiek i Państwo
dajecie temu wyraz - powiedział
do zebranych burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Cieszę się, że
spotykamy się w tym miejscu
kolejny rok z rzędu, bo to dowód, że pasja pomagania w Was
nie słabnie.
W Świebodzicach działa wiele organizacji, których statutowym zadaniem jest pomoc potrzebującym. Działają w zakresie opieki społecznej, rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia,
aktywizują seniorów i osoby nie-

pełnosprawne. Ich siłą są osoby
chętne do pracy na rzecz drugiego człowieka.
Wyróżnieni wolontariusze
Świebodzicka Rada Seniorów
Halina Blaźniak
Irena Czapkowska
G Ośrodek Pomocy
Społecznej
Monika Sieradzka
Dominika Rogala
Beata Kuzera
Jan Merchut
Joanna Lis
Tomasz Bandurka
Patryk Maślanka
Regina Piątkiewicz
Klub HDK
Walerian Łukawski
Krzysztof Schwarz
Izabela Wywrot
Róża Byrczek
G Stowarzyszenie
Charytatywno-Opiekuńcze
Adam Jennings
Marta Białek
G Polski Związek
Niewidomych
Kasia Krzystek
Kazimierz Wieszczeciński
Maria Bardega
Krystyna Salwowska
Ewa Pura
G Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Oliwia Organ
Maria Respond
Danuta Urbaniak
Krystyna Michalska
Anna Kuhla
G Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Pelagia Błazik
Zuzanna Zadora
Przemysław Jędrzejczak
Dom Pomocy Społecznej
Nicole Frączek
Aleksandra Woźniak
Natalia Królik
Aleksandra Białek
Kinga Sudor
Marlena Prochera
Paulina Mikosz
G Stowarzyszenie Pomocy na
Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
Afrodyta Nowak
G Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Stanisława Mosiężna
Kazimierz Kamiński
G Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL
Danuta Warzecha
Maria Zajkowska-Baszak
Stowarzyszenie "SMYKI"
Aurelia Boś
Wiktoria Boś
Elżbieta Grześkowiak
Magdalena Strzelczyk
Podczas spotkania
najaktywniejsi
wolontariusze
otrzymali z rąk
burmistrza Bogdana
Kożuchowicza
podziękowania
i drobne upominki

Pożegnaliśmy
bohaterskiego żołnierza
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztof Majer - wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego:
- Szanowni Państwo! Żegnamy dziś bohaterskiego żołnierza
frontowego, wybitnego oficera
i działacza społecznego.
Pan mjr Julian Lech urodził
się 24 kwietnia 1924 r. w Chlewczanach, a zmarł 3 grudnia br.
Wraz z rodziną 10.02.1940 r.
został deportowany na Syberię.
4 maja 1943 r. ochotniczo
wstąpił do 1 Dywizji Piechoty
im. gen. Tadeusza Kościuszki.
Otrzymał przydział do 2 pułku
piechoty. Ukończył Szkołę Podoficerską Artylerii w specjalności obsługa działa ppanc. 45 mm.
Swój chrzest bojowy przeszedł
w słynnej bitwie pod Lenino 1213 października 1943 r. Podczas
bitwy dowodził działonem baterii działek ppanc. 45 mm. Brał
udział w walkach o Przyczółek
Warecko-Magnuszewski, w czasie walk o Pragę został ciężko
ranny. Wbrew lekarzom 14
września 1944 r. uciekł ze szpitala w Mińsku Mazowieckim
i dołączył do swojej baterii. 17
stycznia 1945 r. wyzwolił Warszawę, dalej uczestniczył w walkach o Bydgoszcz, Wał Pomorski, Cedynię, Siekierki. Forsuje
Odrę i Starą Odrę. Przez Oranienburg dociera do Berlina,
uczestniczy w zdobywaniu Politechniki. Po zakończeniu działań wojennych pozostaje w woj-

sku. W 1951 r. kończy kurs oficerski, służy w jednostce wojskowej w Wałbrzychu, ale 10
lipca 1957 r. zostaje zwolniony
z wojska ze względu na stan
zdrowia. W latach 1957-1979
pracuje w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” jako
inspektor bhp, a w latach 1981-

Pana Juliana Lecha zapamiętamy z wart honorowych pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego,
które wraz z panem Alfonsem Daszkiewiczem pełnił niemal podczas każdych obchodów rocznicy
odzyskania niepodległości w Świebodzicach

Wojennego Virtuti Militari we
Wrocławiu. Organizator szerokiego współdziałania oddziału
ZWiRWP z organizacjami kombatanckimi i wspólnego czczenia rocznic wojskowych oraz
świąt państwowych w miejscach
pamięci narodowej.
Ze szczególnym upodobaniem popularyzował tradycje
i historię WP wśród młodego
pokolenia. Aktywny popularyzator tradycji historii WP wśród
młodzieży w ramach „żywych”
lekcji historii, zwłaszcza w Gimnazjum im. Sybiraków w Świebodzicach, gdy opowiadał o swoim pobycie na „nieludzkiej”
ziemi. Mimo kłopotów zdrowotnych chciał być blisko ludzi,
ostatni raz widzieliśmy się 12
października br. gdzie na Cmentarzu Żołnierzy Polskich świętowaliśmy z wojskową asystą
honorową rocznicę Bitwy pod
Lenino. Z sentymentem wspominał też nasz wspólny wyjazd
pod Lenino w 2010 roku. Przyczynił się znacząco w swoim
środowisku do popularyzacji
i wzrostu społecznego znaczenia
problematyki obronnej państwa,
jak również krzewienia patriotycznych postaw wśród młodzieży. Uznany społecznik, cieszył
się ogromnym zaufaniem i autorytetem w wałbrzyskim środowisku żołnierskim. Odznaczony
m.in. Krzyżem Srebrnym Orde-

1990 w Urzędzie Miejskim. Pracę zawodową łączył z bardzo
aktywną działalnością społeczną
w organizacjach kombatanckich,
Lidze Obrony Kraju i Klubie
Oficerów Rezerwy. Współorganizator bardzo wielu imprez patriotyczno-obronnych.
Współzałożyciel ZBŻZ w Wałbrzychu i jego aktywny działacz.
Wojskowy Instytut Historyczny
w 1972 r. przyjął jego pracę
„Wspomnienia z walk 1 Dywizji
Piechoty” do publikacji. W 1999 r.
inicjuje tworzenie w Wałbrzychu
koła Związku Żołnierzy LWP,
którego zostaje pierwszym prezesem. Po przekształceniu koła
w Oddział Powiatowy im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty dotychczas kierował z wielkim zaangażowaniem jego pracą. Bardzo przyczynił się do rozbudowy struktur Oddziału Związku
na terenie powiatu. Od 2001 r.
członek Zarządu Dolnośląskiego
ZWiRWP. Inicjator i organizator
bardzo wielu związkowych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych. Popularyzator historii
i tradycji WP, systematycznie
z delegacją wałbrzyską uczestniczył w uroczystościach w Wałbrzychu i Uniejowicach. Bardzo
aktywny od 2000 r. członek Klubu Kawalerów Orderu Krzyża

FOT. UŻYCZONE KRZYSZTOF MAJER
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grudnia 2017 r. na cmentarzu przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu pożegnaliśmy wyjątkowego
żołnierza. W wieku 94 lat odszedł mjr ZS Julian Lech, weteran
II wojny światowej, uczestnik
bitwy pod Lenino i upadku Berlina. Odznaczony najwyższym
oznaczeniem wojskowym - Krzyżem Virtutti Militari. Był aktywnym członkiem Związku Sybiraków i pojawiał się na wielu uroczystościach miejskich.
Jego bogaty życiorys przybliża płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu
Dolnośląskiego Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
Z pełną wojskową asystą
honorową, zorganizowaną przez
Komendę Garnizonu WP we
Wrocławiu, pożegnaliśmy sybiraka, kombatanta wojennego na
szlaku od Lenino do Berlina,
artylerzystę mjr ZS Juliana Lecha. Po odprawieniu mszy pogrzebowej i egzekwii kompania
honorowa oddała trzykrotną salwą, a Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych odegrała
hymn państwowy i pieśni żałobne. Pochyliły się sztandary: Koła
Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie, Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum nr 1 im.
Sybiraków w Świebodzicach.
W imieniu Związku Sybiraków
zmarłego pożegnała Jadwiga
Pichurska - Wiceprezes Koła
w Świebodzicach, a w imieniu

społeczeństwo
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ru Wojennego Virtuti Militari,
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem
Zesłańców Sybiru, Orderem
Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Bitwy pod Lenino, złotymi medalami Za Zasługi dla Obronności
Kraju, Opiekun Miejsc Pamięci
Narodowej i Zasłużony dla Dolnego Śląska, Złotym Krzyżem
Zasłużony dla ZWiRWP oraz
licznymi medalami polskimi
i rosyjskimi.
Drogi Kolego Julianie! Byłeś
i jesteś dla nas wzorem i przykładem oficera, który ukochał
w sposób szczególny swój kraj,
rodzinę i przyjaciół. Byłeś ideowym człowiekiem lewicy, który nie miał wrogów, a samych
przyjaciół. Dzisiaj, w tak smutnym dla nas dniu, nawet niebo
płacze za Tobą, łącząc się z naszym bólem i rozpaczą.
Córkom, rodzinie i bliskim
majora Juliana Lecha w imieniu
zgromadzonych tu członów naszego Związku składam szczere
kondolencje.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI.
Dziękujemy za udostępnienie
materiału Panu Majorowi
Krzysztofowi Majerowi,
Prezesowi Zarządu
Dolnośląskiego Związku
Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego.

Świebodzice w wycinkach
prasowych
- rok 1967
18
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historia Świebodzic w wycinkach

o krótkiej przerwie wracamy, Drodzy
Czytelnicy, do druku wycinków prasowych. W tym numerze jeszcze w okrojonej formie - bo ostatnio dużo innych
wydarzeń, a w aktualnym wydaniu królują
newsy świąteczne - ale od kolejnego wydania
znów wycinków będzie więcej.
Nadal jesteśmy w roku 1967. W tamtejszej
prasie dominują tradycyjnie doniesienia o sukcesach świebodzickich zakładów, wzroście produkcji, eksporcie, itd.

Przypominamy, że wycinki pochodzą
z lokalnej prasy II połowy XX wieku,
a wycinał je i pieczołowicie katalogował
pan Cyryl Ratajski, świebodzicki pionier
i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych
Drogich Czytelników i zapraszamy do
lektury.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 8A,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Kolejowej 8A w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 198/35 o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00038848/7. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 6,54%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z pokoju, łazienki i przedpokoju o łącznej 22,95
m2. Wysokość pomieszczeń 3,00 m. Pomieszczenie W.C. na korytarzu - część wspólna nieruchomości. Lokal
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie etażowe (kocioł
2-funkcyjny usytuowany we wnęce kuchennej). Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki - kwalifikują się do remontu lub wymiany. W lokalu należy
wykonać instalację wentylację wywiewną w części kuchennej i w łazience. Łazienka wymaga legalizacji. Układ
funkcjonalny pomieszczeń - zły. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 21.900,00 zł
Cena lokalu 21.235,00 zł
Cena gruntu 665,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kolejowej 8A
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 8A lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł w terminie do 19 stycznia 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 22.01.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok.15, II piętro lub pod nr tel.74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 15.01.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.)
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)
w związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr XXXV/245/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2017r. do 30 stycznia 2018 r
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej , ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15
stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali
nr 7 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzi-cach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebo-dzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 13 lutego 2017 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środo-wisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej,
obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środo-wisko, opracowaniu ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do
ich rozpatrzenia jest Burmistrz Świebodzic. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski
w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie 13 lutego 2017 r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

PWPO-T PROMONT SPÓŁKA Z O.O.
Spółka PWPO-T PROMONT powstała w 1988 roku. Obecnie zatrudnia 230 pracowników.
Dostarczamy urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, różnego typu wymienniki ciepła
oraz konstrukcje blaszane w tym szafy, obudowy i zbiorniki. Nasze towary sprzedawana są
głównie w Europie, ale również na innych kontynentach. Eksport stanowi do 80% przychodu.

Mechanik konstruktor
Miejsce pracy: Świebodzice
Region: dolnośląskie

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem
nowych produktów oraz dokonywaniem zmian konstrukcyjnych w już istniejących wyrobach,
 sporządzanie dokumentacji prowadzonych projektów zgodnie ze specyfikacją techniczną
oraz obowiązującymi normami i standardami,
 poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na obniżenie kosztów
produkcji oraz podwyższenia jakości produktu,
 konstruowanie produktów wykorzystując oprogramowanie 3D INVENTOR i AutoCAD,
 koordynację działań związanych z wprowadzeniem nowych produktów.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe mechaniczne lub pokrewne,
 mile widziane doświadczenie w projektowaniu: konstrukcji blaszanych takich, jak szafy
sterownicze energetyczne, obudowy generatorów prądotwórczych itp., urządzeń wymiany
ciepła, wentylatorów.
 dobra znajomość programu AutoCAD i 3D Autodesk INVENTOR,
 b. dobra umiejętność czytania rysunku technicznego,
 język angielski lub język niemiecki w stopniu komunikatywnym,
 umiejętność pracy oraz chęć rozwoju w prężnie rozwijającym się zespole młodych
konstruktorów,
 zaangażowanie, kreatywność i konsekwencja w działaniu.
W zamian oferujemy:
 ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie,
 projektowanie, konstruowanie i produkcję na najnowocześniejszych maszynach
sterowanych numerycznie (lasery, prasy krawędziowe, wykrawarki CNC),
 możliwość zapoznania się i pracy z najnowszym oprogramowaniem 3D,
 możliwość wykorzystania własnych pomysłów,
 możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość dalszego rozwoju i awansu,
 dobre warunki zatrudnienia,
 możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, oferta dla studentów
Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres:
aniaszczurek@promont-swiebodzice.pl
lub pocztą na adres: PWPO-T PROMONT Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez PWPO-T PROMONT SPÓŁKA ZO.O. z siedzibą w Świebodzicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych
na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. z siedzibą
w Świebodzicach przy ul. Przemysłowej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

58-160 Świebodzice ul. Strzegomska 30
tel. 74 666-96-10, 666-96-08

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

S PA WA C Z

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zawodowe,
b) uprawnienia do spawania dwutlenkiem
węgla, spawanie elektryczne, spawanie
i cięcie gazowe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo umyślne
lub przestępstwa skarbowe umyślne,
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność współpracy w dużym
zespole jak również samodzielnie,
b) odpowiedzialność, kreatywność,
dyspozycyjność, dokładność,
c) prawo jazdy kat. B

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dokumentów potwierdzających
posiadanie wykształcenia, zdobyte
kwalifikacje zawodowe,
e) kserokopia świadectw pracy,
f) oświadczenie o pełnej zdolności
do czynności prawnych i korzystania
z pełni praw publicznych
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać
w siedzibie Spółki ZGK Świebodzice lub przesłać pocztą do dnia 28.12.2017 r godz. 12:30
na adres:
ZGK Świebodzice Sp. z o. o.
ul. Strzegomska 30
58-160 Świebodzice

Ten sport daje mi pałera!
sport

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

mózgowe. Z ostatnim schorzeniem była związana wada wzroku lewego oka, która została
zoperowana u mnie jeszcze
w dzieciństwie, ale pomimo
pooperacyjnej rehabilitacji oka,
mózg nie podjął już funkcji
pracy, więc oko prawe przejęło
pozostałą moc użytkową z oka
lewego i rekompensuje swoją
pracą dzisiejsze funkcjonowanie. Od kliku lat choruję też na
astmę oskrzelową, co w ostatnim
czasie niestety wiązało się z pobytami w szpitalu - wylicza Mariusz, 30-latek z Wałbrzycha.
Do tego dołącza wada stóp,
więc można powiedzieć, że Mateusz jest mocno doświadczony
przez życie.
- Jako dziecko korzystałem
z intensywnej rehabilitacji (fizykoterapii, hipoterapii, masaży
i turnusów rehabilitacyjnych).
Obecnie sport, oprócz tego, że
jest pasją, jest dla mnie także

doskonałą formą rehabilitacji
- mówi.
- To wszystko, co do tej pory
udało mi się osiągnąć w sporcie,
zawdzięczam moim wspaniałym
rodzicom i ich olbrzymiemu
poświęceniu, a także przewspaniałym Przyjaciołom (w szczególności mojej dawnej wolontariuszce, a aktualnie Siostrze Beatce i całej jej rodzinie), rehabilitantom, masażystom i trenerom
- podkreśla Mateusz. - Dzięki ich
potężnemu wsparciu i pracy
udało mi się tyle osiągnąć do tej
pory, a przede mną kolejne
wyzwania i wyznaczone cele.
Ambicja, zawziętość i determinacja na pewno pomagają mi
w realizacji zamierzeń.
Co daje łucznictwo?
- Uczy pokory, pełnej kontroli nad ciałem i emocjami, uczy
szacunku do przeciwników, ale
przede wszystkim daje frajdę.
Raz spróbujesz i możesz być
pewny, że Cię wciągnie - zapewnia Mateusz. - To sport dla każdego! Liczę, że wraz z Teamem
klubowym UKS Ameoli i dzięki
pracy i poświęceniu naszych niezastąpionych trenerów, wspólnie
uda się osiągnąć jeszcze wiele
sukcesów.
I tego Ci, Mateusz, życzymy!
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Motto
Mateusza:

Odwrót?

Nigdy!

FOT. UDOSTĘPNIONE UKS AMEOLI

Ł

ucznictwo to jeden z niewielu sportów, które
umożliwiają aktywność
osobom niepełnosprawnym. W naszym mieście łucznictwo wspaniale się rozwija
dzięki powstaniu Uczniowskiego Klubu Sortowego Ameoli
i tak naprawdę właścicielowi
firmy Ameoli, Panu Mariuszowi Anniukowi. A przykładem,
jak ważny jest sport dla ludzi
borykających się z niepełnosprawnością, niech będzie historia młodego człowieka, Mateusza Faściszewkiego, który w łucznictwie odnalazł pasję i radość
życia. Mateusz na zorganizowanym niedawno Ogólnopolskim
Mikołajkowym Turnieju Łuczniczym w Świebodzicach zdobył świetną lokatę, pokonując
wielu zdrowych zawodników.
- Od urodzenia choruję na niedoczynność tarczycy i dziecięce
czterokończynowe porażenie

piątek, 22 XII 2017

Mateusz, mimo niepełnosprawności, odnalazł pasję i radość
życia w łucznictwie. Oprócz tego świetnie pływa, trenuje
na siłowni, ma za sobą także loty w tunelu aerodynamicznym.
- Przy wsparciu najbliższych jesteśmy w stanie osiągnąć
wszystko - mówi

FOT. ANBP

Świebodzice potęgą łuczniczą?

Sport łuczniczy jako aktywność fizyczna
osób niepełnosprawnych
Polski Związek Łuczniczy zachęca osoby niepełnosprawne
do brania udziału w łuczniczych zawodach sportowych.
Jest to sport jakby specjalnie wymyślony dla osób
niepełnosprawnych, który rekreacyjnie można uprawiać
do późnych lat. Zawodnicy niepełnosprawni, u których życie
zmieniło się przez wypadek lub chorobę są przykładem,
co można osiągnąć znajdując sobie nową ścieżkę w życiu,
zarówno w zakresie sportu, jak i niezależności osobistej.
Łucznictwo jest też jednym ze sposobów rekreacyjnego spędzania
czasu pozwalającym na rehabilitację ruchową, relaks i odprężenie.

Ponad 200 łuczników z całej Polski stanęło na starcie
Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Łuczniczego
w Świebodzicach. Organizatorem tego prestiżowego wydarzenia
był Uczniowski Klub Sportowy „Ameoli” w Świebodzicach,
OSŁ „Strzelec” Legnica oraz Dolnośląski Związek Łucznicy.
Zawody odbyły się w hali OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
Zawody odbyły się w sobotę, 9 grudnia, w hali OSIR Świebodzice.
Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
którzy wzięli udział w oficjalnym otwarciu wydarzenia.
To prestiżowe wydarzenie sportowe zaszczycili także:
Helena Machera, prezes Dolnośląskiej Federacji Łuczniczej,
Józef Baściuk, były trener kadry olimpijskiej. Obecny był także
gospodarz obiektu Janusz Zieliński.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko liczby uczestników,
ale Państwa niezwykłe pasji. Łucznictwo to niedoceniony,
ale bardzo ciekawy sport, jestem dumny, że w naszym mieście
organizowana jest tak profesjonalna impreza. Dziękuję
organizatorom, dziękuję uczestnikom za liczny udział i życzę
wspanialej, sportowej rywalizacji - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Łucznictwo to dyscyplina, która robi w naszym mieście
coraz większą karierę i zdobywa popularność wśród młodzieży.
To za sprawą właściciela firmy Ameoli, Pana Mariusza Anniuka,
który zainicjował powstanie w Świebodzicach klubu sportowego,
propagującego właśnie łucznictwo.
Warto podkreślić, że firma Ameoli jest jedynym w Polsce
producentem profesjonalnych mat łuczniczych,
które dystrybuowane są na cały świat.

Zimowe Mistrzostwa DOZP 2017
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i 9 grudnia 2017 w Nowej Rudzie odbyły sie
Zimowe
Mistrzostwa
DOZP 2017. W zawodach wzięło udział 477 zawodników z 41 klubów głównie z Dolnego Śląska. KS Rekin Świebodzice wystawił reprezentację w
składzie: 2007 - Angelika Kurowska, Oskar Polański , rocz-

nik 2006 - Kamila Świdnicka,
Jakub Gadacz, Filip Glejzer,
Radosław Juś, 2005 - Igor
Orłowski i Olaf Polański, 2004
- Julia Chryplewicz, Maria
Kutyło, rocznik 2003 - Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski, Maciej Jachym, Patryk Kawałko, Patryk Zdanowicz, rocznik 2002 - Marcelina

Glejzer, Zuzanna Grylewicz,
Alicja Maziar, Marta Proce,
Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki, Stanisław Tokarski,
rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Kornelia Strzępek, Sebastian Słomiński, rocznik
1999 - Kajetan Zdanowicz.
Były to dwa bardzo ciężkie
dni dla naszych zawodników,

którzy startowali w konkurencjach indywidualnych oraz
w sztafetach. Zawodnicy zmagali się zarówno na dystansach
sprinterskich 50 i 100 metrowych jak również na długich
- nawet 800 i 1500 metrów.
W I bloku zawodów wystartowali zawodnicy pływający długie dystanse 800 metrów i 1500

metrów stylem dowolnym oraz
400 m stylem zmiennym.
Zawodnicy KS Rekin Świebodzice podczas swoich startów
na tegorocznych Zimowych Mistrzostwach DOZP ustanowili
mnóstwo życiówek i zdobyli 26
medali - 8 złotych, 7 srebrnych
i 11 brązowych. Roczniki 2005
i 2004 walczyły o wejście do

Kadry Wojewódzkiej, teraz czekamy na wyniki. Gratulujemy
naszym zawodnikom udanych
startów. Trenerom i rodzicom
dziękujemy za fachowe wsparcie i wspaniały doping.

Mikołajkowa halówka
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urmistrz Miasta Świebodzice, Klub Radnych
Bogdana Kożuchowicza, MKS Victoria
Świebodzice OSiR Świebodzice
sp z o.o, Centrum Pucharowe
Tomasz Meges zorganizowali
w dniu 11.12.2017 Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Świebodzic i Klubu Radnych Bogdana Kożuchowicza klas I
świebodzickich szkół podstawowych.
Udział w turnieju wzięło pięć
pierwszych klas, które rywalizowały systemem każdy z każdym.
Turniej wygrała drużyna klasy I

sport

A ze szkoły podstawowej nr. 2.
W klasyfikacji na najlepszego
strzelca zwyciężył Jakub Maliborski klasa I A SP2, zdobywca 8 bramek, najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju
uznano Dawida Potockiego
z klasy I c SP 2, najlepszym
bramkarzem turnieju wybrano
Daniela Kornes klasa I d SP2.
W przerwie zmagań Mistrz
Świata w piłkarskich trikach
Paweł Skóra zaprezentował najmłodszym adeptom piłki triki
piłkarskie.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, wszyscy zawodnicy
biorący udział w turnieju pamiąt-
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kowe medale oraz słodycze.
Zwycięzcy klasyfikacji zostali
nagrodzeni statuetkami. Puchary, medale, statuetki oraz słodycze wręczali zastępca Burmistrza Pan Krystian Wołoszyn,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Jan Klepiec, radny miasta Pan Jarosław Dąbrowski,
radny miasta Pan Sławomir
Łukawski, Prezes MKS Victoria Świebodzice Pan Euzebiusz Wojdat oraz członek
zarządu MKS Victoria Świebodzice Pani Agata Kalafut.
I

Chłopcy ze szkółki piłkarskiej DUE SOCCER
Świebodzice odnoszą kolejne sukcesy
dniu 18 listopada 2017 r.
zdobyli puchar ligi w kaW
tegorii Skrzat organizowaną

przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Wałbrzychu. W zmaganiach brało udział 8 drużyn,
które we wcześniejszych rozgrywkach uplasowały się na
najwyższych lokatach.

Podopieczni trenera Artura
Domagały zajęli pierwsze
miejsce wygrywając, w grupie
mistrzowskiej, sześć z siedmiu,
spotkań i zdobywając łącznie
18 pkt. i 22 bramki. Aż 15 bramek dla drużyny zdobył Szymon Traczykowski, 5 bramek
Konstanty Brodzikowski i dwa
trafienia zaliczył Dominik

Wyciskali siódme poty
edycja Mikołajkowych Zawodów w Wielokrotnym
5Wyciskaniu
Sztangi Leżąc, która

odbyła się 9 grudnia przyciągnęła do siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 12 zawodników,
w tym 2 kobiety. Tegoroczne
zmagania zdominowali juniorzy,
których było aż 7.
Startujący wyciskali sztangę
o ciężarze: 30 kg - Kobiety, 50
kg - Juniorzy (14-18 lat), 70 kg
- Seniorzy.

Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Bona
Fide Świebodzice i odbyły się
dzięki dotacji Urzędu Miasta
Świebodzice z projektu Upowszechniania Kultury Fizycznej
i Sportu oraz wsparciu Burmistrza Miasta Świebodzice Pana
Bogdana Kożuchowicza. Jak
co roku zawody wsparli: Grzegorz Polewski z Pizzerii Gregor
Świebodzice oraz Daniel Stec
ze sklep z odżywkami Adrenalina Świdnica.

Wyniki

Kozłowski. Jest to niewątpliwie duży sukces szkółki i motywacja do dalszej pracy zarówno
dla dzieci i trenerów. Kolejne
zmagania odbyły się w niedzielę, 17 grudnia 2017 r. Nasze

zdolne skrzaty wzięły udział w
turnieju halowym „STRZEGOM CUP”, organizowanym
przez klub piłkarski AKS
Strzegom.
I

KOBIETY:
G I Irena Witek - 47 powtórzeń - rekord zawodów
G II Agata Kalafut - 17 powtórzeń
JUNIORZY:
G I Patryk Szlembarski - 68 powtórzeń
G II Krzysztof Pasternak - 52 powtórzenia
G III Patryk Juchniewicz - 32 powtórzenia
G IV Patryk Torzecki - 31 powtórzeń
G V Miłosz Makochan - 29 powtórzenia
G VI Bartosz Dera - 29 powtórzenia
G VII Mikołaj Matuszak - 24 powtórzenia
SENIORZY:
G I Damian Bagiński - 40 powtórzeń
G II Karol Loch - 32 powtórzenia
G III Paweł Furtyk - 10 (Pawłowi niestety odnowiła się kontuzja
klatki piersiowej, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia)

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

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.
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.

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

Ś.P. Krystynę Martę Kupiec

- Córka, Syn, Zięć, Wnuki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jadwigi Szczerby,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Zygmunta Mazurka

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

Ś.P. Wiesława Grzybowskiego

- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Stanisławę Jakubowską,

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, 190 m2,
duży salon, garaż w bryle,
doskonała lokalizacja. Atrakcyjna
cena 699 000 tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow. 149 m2
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

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 Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie na
IV piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon.
60,3 m2 cena 145 tys.
I Centrum Świebodzic - okolice Parku Miejskiego.
Mieszkanie z dwoma wejściami. Oszklona weranda.
5 pokoi, ogrzewanie gazowe i co węglowe.
Mieszkanie z potencjałem. Duże, jasne, przestronne.
Duże podwórko z miejscami parkingowymi
i garażem. 113 m2 cena 280 tys.
I DOBRA CENA! Centrum. 2 pokojowe przestronne
mieszkanie na ulicy Strzegomskiej. Ogrzewanie
gazowe. 64 m2 cena 119 tys.
I DOBRA CENA! Centrum. Przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy na ulicy
Kolejowej. Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,
ogrzewanie co gazowe. 80 m2 cena 169 tys.
I DOBRA CENA!!! Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze na ulicy Dąbrówki.
Nowe budownictwo. 42 m2 ze skosami.
Po podłodze 60 m2. Cena 139 tys.
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 119 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 DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu. Garaż,
podjazd. 45 m2 cena 119 tys.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Barbary Nowakowskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym
trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuk i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Julię Szejgiec

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Zygmunta Mazurka

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

Ś.P. Teresę Brodziak

- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Andrzeja Tabisia,

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

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Rodzice, Siostra, Brat i Rodzina

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

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

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

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Ś.P. Jerzego Modlińskiego

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

Ś.P. Władysławę Marek

- Córka, Syn, Synowa, Wnuczka, Prawnuczka i Rodzina

Ś.P. Stanisławy Michalik

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

Ś.P. Jerzego Szyszkę
- Rodzeństwo i Rodzina

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 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 Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2 cena 92 tys.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie
na Osiedlu Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.
I Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys. .
I Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.
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