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na wymianę pieców

„Siłę dają mi dzieci”
Pomóżmy pani Alicji - potrzebny
remont łazienki i pieniądze
na leczenie rzadkiej choroby.
Świebodziczanka Alicja Mleczek
wciąż walczy o swoje zdrowie.
O trudnej historii pani Ali pisaliśmy
już na łamach Gazety Świebodzickiej.
Kobieta potrzebuje specjalistycznej
rehabilitacji, a obecnie najpilniejszy
jest remont łazienki.

200.000 zł
przez
najbliższe
trzy lata

Czy do centrum miasta
powinna powrócić płatna
strefa parkowania?
Temat ten od lat jest przedmiotem sporów
i dyskusji. Niestety w obliczu coraz większej liczby samochodów
i braku miejsc parkingowych w Rynku, sprawa wydaje się być
coraz bardziej paląca.
Dlatego burmistrz Bogdan Kożuchowicz we współpracy
z Komisją Bezpieczeństwa Rady Miejskiej przymierza się
do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań, które choć
w niewielkim stopniu upłynnią ruch w centrum.
Str. 6

Dwa tygodnie laby

Rozmowa
z burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
o najważniejszych
działaniach
w bieżącym roku.
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Za co
wałbrzyszanie
pokochali
Świebodzice?
Rozmawiamy o rynku
nieruchomości
w naszym mieście.

Druga część
15
historii Polaków
w chińskim mieście
Harbin.

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
- str. 16-21

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

FOT. ŚWIETLICA

W

środę, 31 stycznia 2018 r., Rada Miejska
w Świebodzicach przyjęła uchwałę o uruchomieniu dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany ogrzewania. Przez
trzy najbliższe lata świebodziczanie będą mogli wnioskować o dotację w wysokości maksymalnie 3.000 zł do
wymiany systemu ogrzewania w swoich mieszkaniach.
Łącznie samorząd wyda na to 200.000 zł, a niewykluczone, że kwota się zwiększy, bo chcemy także poszukać
finansowania z zewnątrz.
- To ważna uchwała, rozpoczynamy walkę o czystsze
powietrze w naszym mieście - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Program przewiduje udzielania wsparcia
finansowego do wymiany sposobu ogrzewania przez najbliższe trzy lata. Dotacje będą przydzielane na podobnej
zasadzie, jak odbywało się to w przypadku budowy
przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskiej.
Wnioski będzie można składać jak tylko
nasza uchwała ukaże się w Dzienniku
Ustaw Województwa Dolnośląskiego.
Na str. 3 pokazujemy, jak będzie wniosek wyglądał i dokładnie wyjaśniamy, co obejmuje dofinansowanie.
Str. 3
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Świebodzicka
Rada Seniorów
zakończyła projekt
„Koperta Życia”

Zimowe ferie już za nami, a jak się bawiły nasze pociechy, wypoczywające w mieście
- zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Str. 11-12-13

Poradź się
2
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społeczeństwo

Zapraszamy do Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych

P

rzypominamy, że świebodziczanie mogą korzystać z porad prawnych w ramach rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki staraniom
burmistrza Bogdana Kożuchowicza w Świebodzicach taki
Punkt Nieodpłatnych Porad
Prawnych został uruchomiony
w połowie stycznia.
Punkt działa dwa dni w tygodniu, w każdy czwartek i piątek, w godzinach od 15:00 do
19:00. Mieścić się on będzie
w budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Żeromskiego 27 - pok.
nr 9, I piętro.
Świebodzicki punkt, podobnie jak inne tego rodzaju punkty, działa w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, a prowadzony będzie przez organizację
pozarządową, która wygrała
konkurs organizowany przez
świdnickie starostwo na prowadzenie Punktu Nieodpłatnych
Porad Prawnych w Dobromierzu.
Co do zasady pomoc prawna
w punkcie świadczona będzie
osobiście przez adwokata lub
radcę prawnego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach,
z ich upoważnienia, także przez
aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Świebodziczanie będą mogli
skorzystać z usług w bardzo szerokim zakresie, który obejmować będzie między innymi takie
zagadnienia jak:
G prawo rodzinne (w tym m.
in. kwestie rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej);
G sprawy z zakresu prawa
pracy,
G sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
G sprawy z zakresu szeroko
pojętego prawa cywilnego,

w tym sprawy z zakresu prawa
rzeczowego oraz prawa spadkowego,
G sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do
opieki zdrowotnej,
G sprawy z zakresu prawa
administracyjnego;
G sprawy z zakresu prawa
karnego (w tym wykroczenia),
G sprawy z zakresu prawa
podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Katalog osób uprawnionych
do skorzystania z pomocy w ramach punktu jest zamknięty.
Obecnie trwają jednak prace
legislacyjne, by go znacznie rozszerzyć i objąć tym przywilejem
także inne grupy.
Na razie z pomocy w ramach
programu będą mogli skorzystać:
G młodzież do 26. roku życia,
G osoby fizyczne, którym
w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej,
G osoby, które ukończyły 65.
lat,
G osoby posiadające ważną
Kartę Dużej Rodziny,
G kombatanci,
G weterani,
G zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną,
G kobiety w ciąży.
Udając się do prawnika warto
zabrać ze sobą dowód osobisty
oraz odpowiedni dokument
potwierdzający uprawnienia do
skorzystania z usług punktu (np.
decyzja o przyznaniu świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, legitymacja kombatanta/
weterana, czy Karta Dużej Rodziny).
Wszystkie osoby zainteresowane więcej informacji mogą
uzyskać w czasie funkcjonowa-

nia Punktu (w czwartek i piątek
w godz. od 15:00 do 19:00) pod
numerem telefonu: 74 645 63
07.
Poza Świebodzicami mieszkańcy naszego miasta mogą

W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych
Czytelników

korzystać także z pozostałych
punktów zlokalizowanych na
terenie Powiatu Świdnickiego.
Punkty znajdują się między
innymi w Strzegomiu, Świdnicy
i Jaworzynie Śląskiej.

Zgodnie z ustawą pomoc prawna obejmuje
G poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach;
G wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego;
G pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
G sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jak wynika z powyższego, pomoc prawna nie obejmuje chociażby
pisania pism procesowych (np. pozwów, zażaleń, apelacji),
czy udzielania porad w toczących się już postępowaniach przed
sądem.

Osoba udzielająca porady jest ustawowo zobligowana
do dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej
każdego przypadku udzielania pomocy prawnej.
Nadrzędnym celem utworzenia Punktu Nieodpłatnych Porad
Prawnych w Świebodzicach jest zaspokojenie potrzeb
mieszkańców miasta w zakresie pomocy prawnej, poprzez
zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług prawnych
i wsparcia w tym zakresie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji. Wpłynąć to ma przede wszystkim na wzrost
świadomości prawnej osób korzystających z porad.
Oprócz doradztwa prawnego celem zadania jest zwiększenie
świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności
upowszechniania wiedzy o:
G możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
G prawach i obowiązkach obywatelskich;
G działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony
prawnej;
G mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania
sporów;
G możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych
oraz w procesie stanowienia prawa.

Prawnik
radzi

§

rodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy: Pani
D
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

- Mój mąż opuścił mnie. Nie mamy dzieci. Miał o wiele
wyższe ode mnie zarobki i w dużej części utrzymywał nas.
Teraz mam trudności z własnym utrzymaniem. Czy mogę
dochodzić alimentów od męża i czy muszę go w tym celu
złożyć pozew o rozwód? - pyta pani Małgorzata.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności
oraz wspólnego działania na rzecz dobra rodziny, którą przez
swój związek założyli. Obowiązki te powstają z chwilą zawarcia
małżeństwa. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje
małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania
potrzeb rodziny. Obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania
powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i trwa do jego ustania
(uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). Istotne jest
odróżnienie obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, od obowiązku alimentacyjnego.
Obowiązek alimentacyjny dotyczy byłych małżonków oraz
potrzeb uprawnionego i zależy od winy oraz istnienia niedostatku. Z kolei obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb
rodziny, mimo iż nazywany jest często dla uproszczenia „obowiązkiem alimentacyjnym”, nie zależy od zaistnienia winy i niedostatku, dotyczy rodziny (a nie uprawnionego) i stosuje się do
obu małżonków.
Przyjmuje się na ogół, iż obowiązek ten nie ustaje w razie
rozłąki małżonków lub ich separacji faktycznej. Niemniej jednak
z pewnością, gdy małżonek bez uzasadnionej przyczyny zrywa
wspólne pożycie, to taki małżonek nie może dochodzić świadczeń z tego tytułu. W sytuacji zaś, gdy do rozpadu pożycia
małżeńskiego doszło z winy jednego z małżonków, drugie
z małżonków, nie ponoszące winy rozkładu pożycia jest uprawnione do świadczeń z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny. Dzieje
się tak, albowiem małżonek taki nie może ponosić żadnych ujemnych konsekwencji z powodu zerwania pożycia i dlatego ma
prawo w dalszym ciągu do równej stopy życiowej z drugim
małżonkiem. Małżonek taki nie może bowiem być w gorszym
położeniu niż małżonek rozwiedziony. W tym zakresie obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Małżonkowie powinni
zatem żyć na takim samym poziomie. Małżonek lepiej zarabiający nie może więc żyć na wyższej stopie.
Małżonek może więc w trakcie małżeństwa żądać od drugiego
małżonka świadczeń z tytułu przyczyniania się do zaspokajania
potrzeb rodziny. W tym celu może złożyć odpowiedni pozew
o zapłatę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego małżonka. Nadto małżonek może w trakcie
procesu rozwodowego wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie
potrzeb rodziny. Zabezpieczenie to będzie obowiązywać przez
cały czas trwania procesu rozwodowego, który może przecież
trwać wiele miesięcy, jeśli nie lat. W obu przypadkach po uzyskaniu orzeczenia sądowego, małżonek może skierować sprawę
do komornika sądowego i na tej podstawie egzekwować
należności. Wysokość świadczeń będzie zależała od dochodów
osiąganych przez małżonka, który nie spełnia obowiązku.
Jednakże na tej podstawie można żądać zaspokojenia tylko
bieżących i przyszłych potrzeb rodziny. Nie można żądania opierać więc o „przeszłe” potrzeby rodziny, które przestały być
aktualne na chwilę skierowania żądania.
Warto też wskazać, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że
małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb rodziny zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich
utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.
Obowiązek ten istnieje niezależnie od przyjętego ustroju małżeńskiego, tzn. niezależnie, czy małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową małżeńską (tzw. intercyzę).
Ważną przesłanką roszczenia może być też niezdolność do
pracy jednego z małżonków. Dzieje się tak, gdy małżonek niezdolny do pracy nie ma wystarczających źródeł dochodu
i majątku pozwalającego mu na zaspokajanie potrzeb rodziny
i życie na stopie życiowej równej z drugim małżonkiem.
Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk,
Piotr Janda
Radcowie prawni,
ul. Wałbrzyska 33/7,
58-160 Świebodzice
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wieści z miasta

Rada przyjęła uchwałę antysmogową. Rozpoczyna się
3-letni program dotacji do wymiany ogrzewania
węglowego na przyjazne środowisku

N

a sesji w dniu 31 stycznia Rada Miejska przyjęła uchwałę, którą my
nazwaliśmy popularnie antysmogową, a która dokładnie brzmi: w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
związanych z ograniczaniem
niskiej emisji na terenie Gminy
Świebodzice.
Oznacza to, że gmina będzie
udzielać dotacji na zmianę systemu ogrzewania, opartego na
paliwie stałym, na:
G ogrzewanie gazowe
G ogrzewanie elektryczne
G olejowe
G pompy ciepła.
Główną intencją przyjętych
przepisów jest zachęcenie
mieszkańców do likwidacji tradycyjnych pieców, opalanych
węglem, groszkiem, miałem
i czym tam jeszcze, co jest paliwem stałym. Warunkiem otrzymania dotacji jest właśnie likwi-

dacja w mieszkaniu wszystkich
źródeł ciepła, opartych na tym
paliwie.
Choć i tu są małe wyjątki. Nie
musimy pozbywać się np. pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym, a także
takich, które posiadają duże
walory estetyczne czy wręcz
zabytkowe, Nie dotyczy to także
kominków - jedyne, co musimy
w tym wypadku zrobić, to odłączyć te urządzenia od przewodu kominowego.
Wysokość dotacji wynosić
będzie do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej, niż
3 0000 zł.
Warto tu zaznaczyć, że na
identycznym poziomie funkcjonowały przez wiele lat dotacje
do podłączeń kanalizacyjnych.
Co wchodzi w owe koszty
kwalifikowane?
I zakup i montaż nowego
źródła ogrzewania, tj. kotłów,
pieców z gwarancją, które zos-

tały zamontowane i użyte po raz
pierwszy
I zakup, montaż, wymianę
lub modernizację instalacji wewnętrznej związanej z nowym
źródłem ogrzewania
I zakup, montaż wymiana
lub modernizacja instalacji odprowadzania spalin niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.
Aby otrzymać dotację, należy
złożyć pisemny wniosek wraz
z załącznikami (wzór wniosku
przedstawiamy poniżej, będzie
go można już wkrótce pobrać
elektronicznie z BIP Gminy
Świebodzice, w zakładce ochrona środowiska lub bezpośrednio
w Wydziale Ochrony Środowiska UM, ul. Żeromskiego 27,
pokój nr 3.
W tym roku gmina przeznaczyła na zmianę sposobu ogrzewania 30.000 zł z budżetu - ale
proszę się nie zniechęcać tą
kwota, bo po pierwsze w ciągu
roku mogą się pojawić dodatkowe środki i będzie dotacji więcej
- po drugie program obejmuje
3 lata, więc jeśli nie uda się
otrzymać dofinansowania w ro-

Tak będzie wyglądał wniosek o dotację

ku bieżącym, można się będzie
ubiegać o dotację w przyszłym
lub jeszcze następnym roku.
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Przepisy zmienione
Z dniem 1 lipca 2018 roku na terenie naszego województwa
wchodzą nowe przepisy, wprowadzające zakaz stosowania
najgorszej jakości paliw stałych:
I węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
I węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej
3 mm,
I mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
I biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
I Zakaz montowania nowych pieców na węgiel

- Gmina w sumie zamierza
przeznaczyć na wymianę pieców 200.000 zł z własnego budżetu. Jeśli uda się pozyskać na
to jeszcze dodatkowe środki
z zewnątrz - a będą podejmowane takie starania - to pieniędzy
- a co za tym idzie dotacji na
wymianę pieców - będzie więcej
- zaznacza burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Wnioski będzie można składać jak tylko nasza uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw Województwa Dolnośląskiego. Stanie się to w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

To dopiero początek
I ŁUKASZ KWADRANS
I Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach
- Pomimo tego, że w naszym mieście smog jest
niedostrzegalny, najczęściej rozwiewany, mamy też
świadomość potrzeby programowego podejścia
do zmian systemów ogrzewania w mieszkaniach i domach
naszych mieszkańców. To początek, próba zachęty. Jeśli program
spotka się z zainteresowaniem, będziemy poszukiwać źródeł
finansowania i zapewne kontynuować w szerszym zakresie.

Dobry kierunek
I JERZY KIRKLO
I Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
RM
- Skończyliśmy dofinansowania przyłączy
kanalizacji, to też było działanie proekologiczne,
teraz idziemy w kierunku jak najbardziej ekologicznego ogrzewania
domów. Stąd waśnie ta uchwała, która początkuję pewien proces.
Cała komisja zagłosowała za i to jest dobry kierunek zmian.
Zachęcam do skorzystania z dotacji.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele podpisana
WAŻNE

P

rezydent Andrzej Duda
podpisał ustawę, wprowadzającą zakaz handlu
w niedziele z dniem
1 marca 2018 roku. Na razie
dotyczyć to będzie dwóch niedzieli w miesiącu, w 2019 roku
już trzech - będzie można handlować tylko w jedną niedzielę
w miesiącu. A od 2020 obowiązywać będzie całkowity zakaz
niedzielnego handlu.
Ustawa przewiduje szereg
wyjątków. Niedzielna sprzedaż
nadal dozwolona będzie - poza
cukierniami, piekarniami czy

kwiaciarniami - także m.in. na
stacjach benzynowych, w hotelach i restauracjach, w autobusach, na dworcach, w kioskach
z prasą, na pocztach, w hurtowniach rolno-spożywczych, w skupach zbóż, owoców czy mleka.
Za złamanie zakazu ustawa
przewiduje grzywnę - od tysiąca
do nawet 100 tysięcy złotych.
Jeśli ktoś będzie łamał zakazu
uporczywie, może trafić do więzienia.
Zamysłem ustawy było „oddać niedziele rodzinom”, czyli
by umożliwić milinom pracow-

ników zatrudnionych w handlu
wypoczynek i możliwość spędzenia wolnego czasu z najbliższymi, dziećmi. Jednak eksperci przekonują, że zakaz negatywnie odbije się na rynku,
a także na sprawach związanych
z zatrudnieniem pracowników.
Czas pokaże, czy nauczymy
się traktować niedziele jako
dzień, w którym można pójść na
spacer, na rower lub w góry
- zamiast do galerii handlowej.
I

Nie pohandlują
MARZEC
G 11 marca,
G 18 marca
W Wielki Piątek (31 marca)
sklepy będą działały
do godz. 14
KWIECIEŃ
G 1 kwietnia (Wielkanoc)
G 8 kwietnia
G 15 kwietnia
G 22 kwietnia
MAJ
G 13 maja
G 20 maja (Zielone Świątki)

CZERWIEC
G 10 czerwca
G 17 czerwca
LIPIEC
G 8 lipca
G 15 lipca
G 22 lipca
SIERPIEŃ
G 12 sierpnia
G 19 sierpnia
WRZESIEŃ
G 9 września
G 16 września
G 23 września

PAŹDZIERNIK
G 14 października
G 21 października
LISTOPAD
G 11 listopada (Święto
Niepodległości)
G 18 listopada
GRUDZIEŃ
G 9 grudnia
W grudniu nie zrobimy zakupów
G 25 grudnia (wtorek)
- Boże Narodzenie oraz
G 26 grudnia (środa)
- w drugi dzień Bożego
Narodzenia.
Źródło: money.pl

Seniorzy podsumowują
Kopertę Życia
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N

asza Rada Seniorów
zakończyła dystrybucję Kopert Życia
- o akcji pisaliśmy
wielokrotnie na łamach Gazety
Świebodzickiej. Druki, ułatwiające służbom ratunkowym
niesienie pomocy w razie nagłych przypadków, chyba zakorzeniły się w świadomości
mieszkańców naszego miasta
zwłaszcza tych w wieku senioralnym, a to właśnie do nich
akcja jest skierowana.
Rozdano 1300 kopert, to duża
liczba, a rozdawali ją sami

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

członkowie
Świebodzickiej
Rady Seniorów - podczas wydarzeń miejskich, w przychodniach, na dyżurach organizowanych cyklicznie w Urzędzie
Miejskim. To był zresztą ich
pomysł i sami go zrealizowali
- choć oczywiście przy wsparciu
samorządu, który pomógł w zakupie druków.
Gratulujemy zatem całej
Radzie tego projektu i cieszymy
się, że Gazeta Świebodzicka
miała swój udział w propagowaniu i dostarczaniu mieszkańcom
informacji w tym zakresie.

Wyjątkowa akcja dobiega końca
Świebodzicka Rada Seniorów kończy już
dystrybucję „Kopert Życia”, która trwała
od stycznia 2017 roku.
Akcję można było przeprowadzić dzięki
zakupowi tych kopert przez Ośrodek
Pomocy Społecznej - 500 szt.,
Świebodzicką Radę Seniorów - 300 szt.,
Spółdzielnię Mieszkaniową - 200 szt.
i Powszechną Spółdzielnię Spożywców
- 100 szt.
Zaopatrzono w kopertę 1.300 osób,
ponieważ małżeństwa otrzymywały
1 kopertę z dwoma kartami
informacyjnymi.
Koperty lub pudełka życia posiada wiele
miast i wszędzie stwierdza się ich
przydatność, dlatego koordynator
„Koperty Życia” zwraca się z prośbą
do posiadaczy kopert w naszym mieście,
aby nie trzymać ich w szufladach lecz po
wypełnieniu włożyć do lodówki i mieć
świadomość tego, że informacje w niej
zawarte pomogą służbom ratowniczym
w razie interwencji. Należy też pamiętać
o aktualizowaniu danych zawartych
w kopercie.
Za szczególne wsparcie w realizacji
naszego pomysłu dziękujemy bardzo

Panu Burmistrzowi Miasta Bogdanowi
Kożuchowiczowi oraz Pani Izabeli
Siekierzyńskiej - Dyrektorowi Ośrodka
Pomocy Społecznej, a także Pani
Elżbiecie Krzan - Prezesowi Spółdzielni
Mieszkaniowej i Panu Alfonsowi
Czapkowskiemu - Prezesowi
Powszechnej Spółdzielni Spożywców.
Będziemy śledzić losy „Koperty Życia”
i w razie potrzeby wznowimy dystrybucję.

W akcję zaangażowały się bardzo
aktywnie: Halina Blaźniak i Irena
Czapkowska, wspierane przez Zofię
Czernikowską i Genowefę Kuriatę
ze Świebodzickiej Rady Seniorów.
Wszystkim Seniorom życzymy dużo
zdrowia, a koperty niech będą jednym
z elementów naszego bezpieczeństwa.
Świebodzicka Rada Seniorów

Bohaterowie codzienności - krwiodawcy
N

ie opuszczają żadnej
zbiórki, chętnie dzielą się
tym, co mają najcenniejsze i nie oczekują za to żadnych
podziękowań. Ale one się im
należą.
Świebodziccy krwiodawcy to
grupa ludzi, którzy krwiodawstwo traktują jak coś powszedniego i normalnego, zachęcając
do oddawania kwi także swoich
bliskich, dzieci, przyjaciół. Włączając się w organizację cyklicznych zbiórek krwi popularyzuje
krwiodawstwo w Świebodzicach i przyciąga do siebie coraz
większą liczbę osób.
Ostatnia zbiórka krwi miała
miejsce w środę, 24 stycznia.
W zaparkowanym pod ratuszem
krwiobusie pojawiło się 14 osób,
z czego 11 mogło oddać krew.
Na wszystkich czekały jak zawsze słodkości od ZPC Śnieżka,
a także kawa i herbata.
I to nie jest jedyny akcent
związany z ideą krwiodawstwa
tego dnia. Po południu Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz zaprosił na spotkanie
grupę krwiodawców, którzy

oddali w ciągu roku największą
ilość krwi i zwyciężyli w konkursie organizowanym przez
HDK właśnie na największą
ilość oddanej krwi.
Są to świebodziczanie: Beata
Kuzera, Nela Grzelak, Robert
Prokop i Ireneusz Stelmach,.
W spotkaniu wzięła także udział
Katarzyna Młynarkiewicz Prezes Klubu HDK w Świebodzicach, która także oddała w ciągu
roku rekordową ilość krwi.

Pomóż na Walentynki
Najbliższa zbiórka już 14 lutego - czyli w Walentynki, stąd nazwa
„Zakochani w pomaganiu”. Zapraszamy szczególnie pary
- będą dla nich walentynkowe niespodzianki od burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, a akcja odbędzie się w nowym miejscu
- w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
przy ul. Żeromskiego 13-15.
Zapraszamy w godz. 9:00-13:00.
A oto szczegółowy terminarz tegorocznych zbiórek krwi:
G Miejski Dom Kultury: 11.04, 13.06, 8.08, 10.10, 12.12
G Mobilny Punkt Poboru (krwiobus pod ratuszem): 28.03, 30.05,
25.07, 19.09, 21.11
G Dni Świebodzic - 16 lub 17 czerwca

- Państwa gest, to, co robicie
dla innych oddając krew, zasługuje na najwyższą wdzięczność i szacunek - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
obdarowując zaproszonych upominkami i podziękowaniami.
Nagrody ufundowały firmy:
Schneider Electric Polska Sp.
z o.o,. Oddział w Świebodzicach, która od dwóch lat wspiera
akcje poboru krwi w naszym
mieście, ZPC Śnieżka oraz
Burmistrz Miasta Świebodzice.
Szefowa Klubu HDK otrzymała
od pana burmistrza piękny
bukiet kwiatów.

Podczas każdej zbiórki krwi - a odbywa się w ich w roku
kilkanaście - krwiodawcy oddają krew. Każdy może jednorazowo
oddać 450 ml. Przez cały rok „uzbieraliśmy” w ten sposób
prawie 145 litrów

A jeśli chodzi o nasze miasto
i świebodzickich krwiodawców
- rzeczywiście, jest za co dziękować. Jesteśmy na bardzo wysokiej pozycji w województwie
dolnośląskim, jeśli chodzi o oddawanie krwi.
Dobrze obrazują to liczby:
W 2017 roku odbyło się
G 13 zbiórek krwi,
G 322 osoby oddały w nich
krew (zarejestrowanych było
376);
G 34 osoby oddały krew podczas jednej akcji.

W sumie w 2017 roku świebodziczanie oddali 144,900 litra
krwi. To wspaniały wynik, wielkie gratulacje i podziękowanie
dla krwiodawców.
I oczywiście nie zwalniamy
tempa w pomaganiu, w 2018
roku organizowane będą kolejne
zbiórki, jak zawsze we współpracy z Urzędem Miejskim
w Świebodzicach i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Miejskim Domem Kultury.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz w sposób szczególny pragnął
podziękować tym krwiodawcom, którzy oddali najwięcej krwi.
Spotkanie odbyło się 24 stycznia

Nowe wyzwania
w nowym roku
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

nasze sprawy

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem

G Panie burmistrzu,

zacznijmy od podsumowania.
Co było najważniejsze
dla Pana w minionym roku?

- To był rok, w którym dużo
się działo, przede wszystkim,
jeśli chodzi o duże projekty
z udziałem wsparcia unijnego.
Wszystkie złożone przez gminę
wnioski zostały pozytywnie ocenione i dofinansowane, a efekty
tego możemy ocenić już gołym
okiem. Projekty z tzw. termomodernizacji mamy już zrealizowane - to przede wszystkim obiekty oświatowe, z czego największe zadanie to termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
Drugi potężny projekt to ograniczanie tzw. niskiej emisji
- w jego skład wchodzi kilka
zadań, to przede wszystkim budowa Centrum Przesiadkowego
na placu Dworcowym, budowa
ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia na przejściach
dla pieszych - to zadanie już
wykonane, przejścia są bezpieczniejsze. Dodam tylko, że
wartość całego projektu niskiej
emisji to ponad 7 mln zł.
G Ale nie tylko z udziałem
środków zewnętrznych gmina
prowadziła inwestycje
- akurat te drogowego były

w całości finansowane
z własnych środków?
- Tak, tu przede wszystkim
trzeba przywołać budowę ulicy
Królowej Elżbiety wraz z pełną
infrastrukturą, które to zadanie
zostało zakończone z końcem
stycznia 2018 r. Wartość tej
inwestycji to 4,5 mln zł, a właśnie rozpoczęła się następna,
czyli budowa ulicy Królowej
Jadwigi, warta 1 mln zł. To są
bardzo ważne dla tej części
osiedla zadania, komunikujące
te tereny z pozostałą częścią
osiedla.
Nie mogę jeszcze nie wspomnieć o krytej pływalni, której
remont wreszcie dobiegł końca
- tu najserdeczniej przepraszam
za opóźnienia i przekładane terminy otwarcia obiektu, niezależne od miasta, ale wierzę, że
zmodernizowany obiekt zrekompensuje wszystkim ten długi czas oczekiwania. Tężnia solankowa, nowe sauny, natryski,
wodny plac zabaw o wartości 2
mln zł będą z pewnością wielką
atrakcją nie tylko dla naszych
mieszkańców, ale i odwiedzających nas gości ze Świdnicy
czy Wałbrzycha.

G 2017 rok na zawsze zapisze
się w historii miasta, tragiczna
data 8 kwietnia tkwi w nas
wszystkich boleśnie.

- Niewątpliwie tragedia z 8
kwietnia to jedno z najboleśniejszych wydarzeń we współczesnej historii Świebodzic. Zawalenie się kamienicy przy ul.
Krasickiego i śmierć w jej gruzach aż 6 osób to wydarzenie,
które wstrząsnęło całą Polską,
nie tylko naszym miastem.
W tych dramatycznych momentach nie byliśmy jednak sami,
czuliśmy wsparcie i otuchę płynącą od życzliwych ludzi. Jeszcze raz za to serdecznie dziękuję.
G Ulica Krasickiego ma
szansę ponownie ożyć i stać
się miejscem, które nie będzie
się kojarzyć wyłącznie z tymi
tragicznymi wydarzeniami
- bo rozpoczęła się
rewitalizacja tego obszaru.
To ważna inwestycja?

wierzchni ulic, zieleni, placów
do zabaw i rekreacji. Te miejsca
na nowo ożyją, zapełnią się
ludźmi, odpoczywającymi na
ławkach, wśród zieleni. Łączny
koszt to blisko 6 mln zł. Często
słyszę od mieszkańców, że nasze
miasto jest takie piękne, bo
mamy dużo zieleni i o nią dbamy. Miło to słyszeć, ale tak rzeczywiście jest, staramy się, by
tej zieleni było jak najwięcej, bo
zależy nam przecież nie tylko na
ładnym otoczeniu, ale i zdrowym środowisku.
G No właśnie, a będąc przy
tym temacie - gmina wdraża
także od 2018 roku program
antysmogowy, opierający się
na przede wszystkim
na dofinansowaniu wymiany
pieców centralnego
ogrzewania, opalanych
tradycyjnym węglem.
W 2018 roku to 30.000 zł,
ale już w 2019 to 100.000 zł.
A 2020 kolejne 70.000.

- Jedna z ważniejszych w tym
roku, bo oprócz wymienionej
ulicy Krasickiego do rewitalizacji wytypowane są także ulice
Piaskowa i Słowackiego. Projekt rewitalizacji zakłada budowę nowych chodników, na-

- Od czegoś trzeba zacząć,
wiem, że 30.000 zł na początek
to nie jest wiele, ale startujemy
z tematem, chcemy szukać rozwiązań, by ograniczyć a docelowo wyeliminować tradycyjne
piece ze Świebodzic. Może uda

się jeszcze w ciągu roku pozyskać dodatkowe fundusze, będziemy na pewno szukać rozwiązań.
G Gmina zamierza w 2018
roku kupić kolejny,
nowoczesny autobus miejski
- to także wpłynie na poprawę
jakości środowiska?
- Zdecydowanie tak, zakup
dodatkowego autobusu to wydłużenie przebiegu tras, bardziej
elastyczne dostosowanie ich do
potrzeb mieszkańców, a co za
tym idzie - może także więcej
korzystających, którzy wybiorą
komunikację miejską zamiast
własnych czterech kółek. Na
zakup autobusu przeznaczymy
ok. 4 mln zł.
G Właśnie ogłoszono przetarg
na modernizację kręgielni
miejskiej, to kolejna
inwestycja na 2018 rok?
- Tak, przystępujemy do modernizacji obiektu przy wsparciu
finansowym z Ministerstwa
Sportu. Mamy wspaniałą kręgielnię i wieloletnie tradycje
w tym sporcie, więc potrzebny
jest nowoczesny obiekt. Wartość
to ponad 1,5 mln zł. A kręgle to
fantastyczna rozrywka dla całej
rodziny.
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G Panie burmistrzu,

i na koniec jeszcze jedna
sprawa - mamy do czynienia
z przywłaszczeniem
znacznych kwot pieniędzy
przez byłą już główną
księgową spółki OSiR.
Zarząd spółki powiadomił
prokuraturę, która prowadzi
dochodzenie. Jak Pan ocenia
tę sytuację?
- Podobnie jak większość
osób, gdy przestępstwo wyszło
na jaw, przeżyłem coś w rodzaju szoku. Trudno zrozumieć,
dlaczego osoba, pełniącą stanowisko wysokiego zaufania publicznego - a taką osobą jest księgowa w spółce - aż do tego stopnia nadużyła swoich uprawnień.
Nie mnie to oceniać, natomiast
miasto i spółka ze swojej strony
zrobili wszystko, by zawiadomić organa ścigania i dostarczyć
twarde dowody przestępstwa.
Czekamy na efekty działań prokuratora i będziemy dochodzić
zwrotu przywłaszczonych pieniędzy i ukarania sprawców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala
Całkowita
wartość proj
ektów

18,83 mln zł
Dofinansow
anie

14 mln zł

Płatna strefa parkowania?
6
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Czy do centrum miasta powinna powrócić

Co o tym sądzicie?

T

emat ten od lat jest
przedmiotem sporów
i dyskusji. Niestety
w obliczu coraz większej liczby samochodów i braku
miejsc parkingowych w Rynku,
sprawa wydaje się być coraz
bardziej paląca.
Dlatego burmistrz Bogdan
Kożuchowicz we współpracy
z Komisją Bezpieczeństwa Ra-

dy Miejskiej przymierza się do
wprowadzenia pilotażowych
rozwiązań, które choć w minimalnym stopniu upłynnią ruch
w centrum.
Takim pomysłem jest wprowadzenie limitu parkowania na
jednej pierzei Rynku - tej od
strony fontanny.
- Jest pomysł, by na tej pierzei
dopuścić parkowanie do pół

godziny - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To oznacza,
że osoba zatrzymuje się, zrobi
potrzebne zakupy, odjedzie
i zrobi tym samym miejsce dla
innych.
Parkowanie do pół godziny
będzie egzekwowane przez
Straż Miejską - osoby parkujące
powyżej tego limitu będą otrzymywać pouczenie a ci, którzy

zostawią auto na dłużej - także
mandat.
- Trzeba coś zrobić, by upłynnić ruch w centrum, po godzinie
10:00 w zasadzie znalezienie
jakiegokolwiek miejsca graniczy z cudem - przyznaje Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, która
złożyła wniosek w tej sprawie.

Piszcie do nas:
- Zresztą, mieszkańcy
zostali
gazeta.swiebodzicka swiebodzice.pl
w 2017 roku zapytani w ankiecie, czy chcą strefy pomoże - bo w konsekwencji
płatnego parkowania w centrum. w przyszłości można takim
Większość pytanych była na tak, modelem objąć cały Rynek a naa wśród nich 32 przedsiębior- wet ulice przyległe. Parkowanie
ców z Ryn-ku wyraziło aproba- bezpłatne - do 30 mintu, a potę dla takiego rozwiązania.
wyżej już opłaty. W jakiej wysoPomysł z jedną pierzeją ma kości - to już oczywiście do anapokazać, czy takie rozwiązanie lizy.

Ankietę dotyczącą wprowadzenia strefy płatnego parkowania przeprowadziła w 2017 roku Młodzieżowa Rada
Miejska. Jej wyniki wskazują, że mieszkańcy są przychylni rozwiązaniom wprowadzającym opłaty za parkowanie.
W ankiecie przepytano 578 mieszkańców.

Szanowni
Mieszkańcy,

w związku z licznymi zapytaniami
o ponowne otwarcie basenu
pragniemy serdecznie przeprosić
za wciąż przekładany termin
ponownego uruchomienia
Wodnego Centrum Rekreacji.

Obecnie trwają ostatnie prace
remontowe, rozruchowe
i odbiorowe. Obiekt jest
porządkowany. Przeprowadzone
zostały także badania wody
basenowej i mamy nadzieję,
że już w lutym udostępnimy
Państwu zmodernizowaną
i czystą pływalnię.

STOP wrakom - cd.
Zniknął kolejny wrak z naszych ulic - a Czytelnicy już zgłaszają
następnego szrota, zajmującego miejsce parkingowe
na Osiedlu Piastowskim

N

iedawno zniknął wrak z ulicy
Krzywoustego - renault laguna zapuściła tu już niemal
korzenie. Wrak został zabrany przez
firmę, usuwającą tego typu pojazdy
z terenu miasta, ponieważ - jak już
pialiśmy na łamach Gazety Świebodzickiej - burmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał umowę z firmą,
która robi to za grosze. Dosłownie.

Stało się to pod koniec grudnia
2017 roku. Gmina podpisała umowę
z firmą, która na zlecenie miasta
usuwa wraki za łączną kwotę 75 groszy.
- Będzie można zabrać każde auto,
zalegające na parkingu, w strefie zamieszkania, z drogi publicznej i strefy ruchu. Wystarczy, że pojazd jest od
dłuższego czasu nieużytkowany albo

jest po prostu wrakiem - tłumaczył
już na naszych łamach Łukasz Gil,
Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach. To także dzięki jego zaangażowaniu udało się rozwiązać uciążliwy problem.
Wrak z Krzywoustego został usunięty - firma sprawdza jeszcze numer
WIN, bo auto było bez tablic a nawet
naklejki kontrolnej na szybie.
Teraz Straż Miejska sprawdza
kolejny wrak - który zgłosiliśmy po
sygnale od naszych Czytelników.
Stary volkswagen stoi na jednym
z parkingów na Osiedlu Sudeckim

w pobliżu ulicy Mieszka Starego. Ma
jeszcze tablice rejestracyjne, więc
będzie można ustalić właściciela
i najpierw do niego skierować swoje
kroki.
- Jeśli wiedzą Państwo o takim
pojeździe, który jest od dłuższego
czasu nieużywany, a zajmuje miejsce
na drodze publicznej czy ogólnodostępnym parkingu - prosimy o zgłoszenie, a my podejmiemy interwencje
- mówi Łukasz Gil.
Gorzej z wrakami, które stoją na
podwórkach lub prywatnych posesjach - to nie są drogi publiczne i tutaj
nie można zadziałać lawetą.
Pozytywne jest jednak to, że
z naszej przestrzeni publicznej zniknęło w ostatnim czasie co najmniej
kilka wraków. Zwolniły miejsca parkingowe i przestały psuć krajobraz,
głównie osiedli.

Tej laguny już nie ma na
Krzywoustego

O problemie pisaliśmy już
we wrześniu ubiegłego roku

FOT. UŻYCZONE

OSiR sp. z o.o.

Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego zgłosili nam kolejny wrak - sprawą
zajmuje się już Straż Miejska

Rozpoczął się remont
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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1) I piętro
a) Sala kominkowa - zalany
sufit wraz z oświetlenie, ściana
boczna wraz z lampami, podłoga,
b) Balkon - zalany w całości,
dodatkowo nadmienię, iż na balkonie znajdował się prawie
w całości sprzęt elektroniczny:
nagłośnieniowy, akustyczny

FOT. MDK

stycznia rozpoczął
się remont pomieszczeń w naszym MDK. Ma
on związek z z zalaniem budynku podczas ulewnych deszczów
pod koniec lipca ub. Roku.
W wyniku zalania skutki awarii wystąpiły w większości pomieszczeń:

i oświetleniowy wraz z całym
okablowaniem i oprzyrządowaniem
2) Parter
a) Sala reprezentacyjna- pozalewany drewniany sufit, oświetlenie, ściany, całkowicie wyłożona panelami podłoga, dodatkowo na Sali pozalewaniu
uległa część wystawionych
krzeseł mających obicie tapicer-

Zamkowa gotowa

skie oraz część sprzętu nagłośnieniowego wraz z okablowaniem,
3) Tzw. Piwnica
a) Na tym poziomie znajduje
się kolejno: sala spotkań, kotłownia, kuchnia, pracownia plastyczna, kantorek wraz z pomieszczeniem gdzie znajduje się
klimatyzator - każde z tych pomieszczeń uległo zalaniu wraz

z różnego rodzaju znajdującym
się tam wyposażeniem.
Konieczne jest wykonanie
prac, przede wszystkim wymiana re gipsów, oświetlenia, położenie nowych tynków, malowanie. Trzeba też wymienić
podłogę.

Prace potrwają do końca lutego.
Koszt napraw to 33.000 zł, ale
np. całą wymianę podłogi pokrywa polisa ubezpieczeniowa.
Miejski Dom Kultury normalnie funkcjonuje, są zajęcia cykliczne, nie ma przerw.
I

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ
I 19.01. - teren przy ul. Królowej Jadwigi, stwierdzono
zanieczyszczenie odpadami budowlanymi, Straż Miejska
zobowiązała kierownika budowy do uprzątnięcia terenu

M

ieszkańcy ulicy Zamkowej 2-3 mają już
chodnik i utwardzoną

I 19.01. - ul. Kolejowa, po silnych wiatrach na dachu dworca
odpadł właz dachowy. Straż Miejska zabezpieczyła go we
własnym zakresie.
I 19.01. - spalanie odpadów na ul. Zwycięstwa. Po kontroli
strażnicy stwierdzili, że w piwnicy jest węgiel, ale także pocięte
stare drzwi i meble. Właściciel został pouczony o zakazie
spalania odpadów.
I 22.01. - ul. Żeromskiego, parkowanie pojazdów pod
znakiem B36. Dwóch kierowców ukarano mandatem.
I 22.01. - ul. Łączna, wyciek wody z przykanalików, sprawę
zgłoszono do ZWiK
I 23.01. - w okolicach marketu budowlanego na Wałbrzyskiej
błąkał się ten miły piesek, trochę w typie cocker spaniela.
Obecnie przebywa w Przychodni Weterynaryjnej
w Strzegomiu. Jeżeli rozpoznają państwo swojego pupila
prosimy o kontakt z przychodnią pod nr telefonu: 509 379 664.

FOT. ZGK

drogę.
W obrębie budynku powstał
fragment drogi z nawierzchnią
z kostki brukowej. Przełożony
także został istniejący chodnik,
pojawił się nowy krawężnik.
Do tego doszła wymiana
schodów prowadzących do
ogródków.
Koszt zadania to ok. 35.000
zł. Wykonało je ZGK na zlecenie miasta.
- Mieszkańcy zwracali się
z prośbą o te prace i zostały one
szybko wykonane. Teraz mają
wygodne dojście do swojego
bloku - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

Najwięcej prac jest w sali reprezentacyjnej, trzeba nie tylko
położyć nowe tynki, ale także wymienić podłogę

Chodnik wraz z utwardzoną drogą jest gotowy

Nowy chodnik na Mikulicza

ieszkańcy Pełcznicy obserwują z zadowoleniem koM
lejne zadanie - naprawę chodni-

ka, na odcinku od numeru 11 do
17. To 220 m2.
Chodnik był wykonany z płytek betonowych, teraz będzie
z estetycznej kostki betonowej.

Będą nowe zadania
SŁAWOMIR ŁUKAWSKI
Radny z tego okręgu
- Kolejny fragment chodnika jest remontowany,
cieszę się, że coraz więcej zadań realizowanych
jest w dzielnicy Pełcznica, a w roku bieżącym będą kolejne,
chociażby te zgłoszone do budżetu obywatelskiego
- np. ciąg dalszy remontu ul. Świerkowej.

Prace na Mikulicza wykonywane są etapami, spory fragment
chodnika był wykonany wcześniej. Pozostałe odcinki też będą
zrobione, ale miasto czekać, aż
swoje prace przeprowadzi gazownia.
Remont aktualnie wykonywanego chodnika to koszt
44.000 zł. Prace na zlecenie
miasta wykonuje ZGK Świebodzice.

Bo u nas jest po prostu ładnie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

N

asze miasto jest atrakcyjne dla m. in. mieszkańców Wałbrzycha,
którzy poszukują u nas
miejsc do zamieszkania. Jak
wygląda rynek nieruchomości
w Świebodzicach? Jakie mieszkania są poszukiwane? Jakie
atuty widzą tu przybywający
z innych miast - o tym rozmawiamy z Dorotą Turczańską
i Iwoną Geisler właścicielkami
agencji pośrednictwa nieruchomościami Nasz Dom S.C.
w Świebodzicach.
G Jak wygląda obecnie
sytuacja na rynku
nieruchomości
w Świebodzicach?
Dorota Turczańska, Iwona
Geisler: - Zapotrzebowanie na

mieszkania z rynku wtórnego
jest duże. Głównie kupowane są
mieszkania przez osoby młode,
zakładające rodziny - ta grupa
osób szuka mieszkań głównie
do remontu, tanich, najczęściej
na osiedlach - Piastowskim lub
Sudeckim. Osoby te remontują,
zmieniają układ, otwierają kuchnie na salon - inspirując się popularnymi programami telewizyjnymi. Takich mieszkań dużo
sprzedanych zostało w styczniu
tego roku. Wiązało się to z ostatnią edycja dopłat MDM - programu rządowego wspierających zakup pierwszego mieszkania przez młodych. Niestety
pula pieniędzy na ten rok wyczerpana została w ciągu pierwszych dni stycznia br.

G A starsi ludzie, czy oni mają
też swoje wymagania?
- Starsze osoby szukają
mieszkań już wyremontowanych, nie chcą remontować,
podejmować decyzji, szukać
ekip remontowych, czekać na
efekty. Tacy klienci szukają
mieszkań głównie na osiedlach,
interesuje ich parter lub I piętro,
dwa pokoje. Ceny tych mieszkań są dużo, dużo wyższe, niż
takich samych na wyższych
piętrach.

G Jak kształtują się ceny
za mieszkania?
- Cena za m2 na osiedlu
zależy głównie od piętra, wyposażenia, stanu technicznego,
wykończenia.

Koniec szpecących
przybudówek
kowej fazie prace trzeba „posprzątać” i wyburzyć szpetoty, które psują estetykę ulicy,
a które wzniesiono tu dość
chaotycznie przez ostatnie
dekady.
Prace podzielone są na 6
etapów:

Pamiętamy o seniorach
I JACEK ŻYGŁOWICZ
I Radny Rady Miejskiej
- Wszystkich nas bardzo cieszy rewitalizacja
ulicy Krasickiego, mieszkańcy tej ulicy mają
za sobą wiele trudnych chwil, związanych z ubiegłoroczną
tragedią. Należy im się nowa ulica, przyjazna, pełna zieleni,
wesoła. Wierzę, że po wykonaniu prac taka właśnie będzie.
Ale mnie szczególnie cieszy się inny element całego
projektu, czyli budowa świetlicy dla seniorów na Osiedlu
Sudeckim. Jest to bardzo specyficzne osiedle, które się
starzeje, zamieszkują je w większości starsi ludzie i oni
czekają na takie miejsce. Trzeba ich zaktywizować,
wyciągnąć z czterech ścian, zachęcić do działania.
Mogą przecież jeszcze wiele dać od siebie innym.
Bardzo czekam na otwarcie tego obiektu.

Etap I - rewitalizacja podwórka zamkniętego ulicami
Krasickiego i Strzegomską’
Etap II - adaptacja terenów
byłych ogródków działkowych na skwer (teren za budynkiem UM)
Etap III - adaptacja terenu
byłych ogródków na plac zabaw
Etap IV - rewitalizacja podwórek od strony murów
miejskich
Etap V - zagospodarowanie terenu po zawalonej kamienicy
Etap VI - przebudowa ulicy Krasickiego (nawierzchnia i chodniki)
W efekcie finalnym ulica
będzie miała nowe chodniki,
jezdnię, zieleń, skwer wypoczynkowy i plac zabaw.
W następnej kolejności
będą wykonywane ulice Słowackiego i Piaskowa, a w ramach całego projektu powstanie jeszcze świetlica środowiskowa dla seniorów, zlokalizowana na Osiedlu Sudec-

pożądane lokalizacje to ul. Kolejowa, Aleje Lipowe, Patronacka.
G Czy to prawda, że nadal
duże zainteresowanie
zakupem nieruchomości
w Świebodzicach wykazują
mieszkańcy okolicznych
miast - przede wszystkim
Wałbrzycha? Co ich do nas
przyciąga?

- Mimo wyższych cen mieszkań w Świebodzicach dużo
klientów z Wałbrzycha i okolic
decyduje się na zakup mieszkań
w naszym mieście. Tłumaczą to
tym, że jest ciszej, spokojniej,
czyściej. Wszędzie blisko. Miasto ładnieje, są bezpłatne parkingi, jest dużo zieleni i dobra infrastruktura. To nasze atuty.
Dziękuję za rozmowę.

Dla
przedsiębiorców

rzedstawiciele Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, któreP
go członkiem jest Gmina Świebodzice, oraz

kim, w pawilonie handlowym. Będzie to miejsce,
które pozwoli osobom starszym, nierzadko samotnym,
wyjść z domu do innych, odkryć swoje pasje, nauczyć się
spędzać ciekawie czas.

Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” z Nowej Rudy spotkali się we wtorek, 30 stycznia, z grupą świebodzickich
przedsiębiorców.
Spotkanie - które otworzył, witając zebranych Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, zostało zorganizowane dzięki
bieżącym relacjom, jakie samorząd i SSIG
utrzymują z lokalnymi przedsiębiorcami
w celu pobudzania rozwoju ekonomii na
terenie Świebodzic. Jego tematem była
możliwość pozyskania przez mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa pożyczek - na
preferencyjnych warunkach - z przeznaczeniem na m.in. projekty z zakresu innowacyjności produktowej i zwiększające konkurencyjność na rynku.
Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy dowiedzieli się, że w zależności od rodzaju pożyczki, mogą starać się o kwoty od
500 tys. do nawet 1,5 mln złotych.

Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie zadania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu to
5.705,524,38 zł, kwota dofinansowania 3.159.586,92 zł.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Z

nikają na naszych oczach komórki, przybudówki i inne, dziwne
budowle, które przez ostatnie
dziesiątki lat powstały na ul.
Krasickiego. Ich usunięcie to
jeden z etapów rewitalizacji
tej ulicy. Właśnie w począt-

tnego, a takich też sporo powstaje w Świebodzicach.
G W takim razie jakie
mieszkania są najbardziej
poszukiwane, czego szukają
klienci?
- To 2-3-pokojowe mieszkanie z ogródkiem i garażem, ale
nie na Pełcznicy czy Cierniach,
bo wszędzie daleko. Niestety
takich mieszkań w zasadzie nie
ma - towar deficytowy.
Poszukiwane są również
kawalerki - a jest ich stosunkowo mało na osiedlach. Na parterze i I piętrze zdarzają się bardzo
rzadko. Takich lokali szukają
głównie osoby starsze, schorowane, samotne.
Zainteresowaniem cieszą się
też duże mieszkania w centrum:

Ceny wahają się od 1800 do
3600 za m2.
G A co z mieszkaniami na
wynajem? Czy takie też są
poszukiwane?
- Mało na rynku jest mieszkań
do wynajmu. Ceny kształtują się
w zależności od standardu od
800 do 1300 (+media) za 2-3
pokojowe na którymś z osiedli.
Zapotrzebowanie jest na takie
mieszkania coraz większe.
Głównie szukają je młodzi niemający zdolności kredytowej na
zakup własnego M, i osoby
z Ukrainy, pracujące na naszym
terenie.
Ale warto też dodać, że mimo
wysokich cen za m2 dużym zainteresowaniem cieszą się także
nieruchomości z rynku pierwo-

Trwa wyburzanie szpecących komórek, przybudówek
i wszystkiego tego, co tu „wyrosło” na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Jest przetarg na kręgielnię

zekamy na wykonawcę modernizacji naszej kręgielni
C
miejskiej. 23 stycznia został

ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Gmina Świebodzice otrzyma na to z Ministerstwa Sportu i Turystyki
614.000 zł.
Wniosek o dofinansowanie
zadania został złożony w czerwcu 2017 roku, w ramach pilotażowego konkursu, pn. „Mały
Klub Sportowy” do Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę wraz z rozbudową istniejącej kręgielni w Świebodzicach. Wniosek otrzymał ocenę
pozytywną i otrzyma wsparcie
w wysokości 614 tys. zł netto.
Koszt całkowity projektu to
1 mln 550 tys. zł brutto.
Termin wykonania modernizacji kręgielni to koniec października 2018 r.
Będzie to kolejny obiekt sportowy w Świebodzicach, poddany gruntownej modernizacji.
Tak było m. in. ze stadionem
przy ul. Sportowej, który przeszedł gruntowną przebudowę
i rozbudowę wraz z powstaniem

nowego obiektu o charakterze
socjalnym, basenem odkrytym
przy ul. Rekreacyjnej (nowy
obiekt gastronomiczno-socjalny,
boisko, zagospodarowanie terenu zielonego, nowe brodziki);
wreszcie z zakończoną właśnie
modernizacją Wodnego Centrum Rekreacji (budowa nowych saun, jacuzzi, itd.).
- Staramy się systematycznie
poprawiać istniejącą infrastrukturę sportową lub uzupełniać ją
o nowe obiekty - jak chociażby
skatepark czy plac do street workoutu, bo takie są oczekiwania
mieszkańców - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- To także duży atut naszego
miasta dla potencjalnych przyszłych mieszkańców, wybierających do zamieszkania właśnie Świebodzice. Doceniają
fakt, że takie niewielkie miasto
jak Świebodzice ma tak bogatą
i zróżnicowaną ofertę obiektów
sportowych. Kręgielnia z pewnością się do tego jeszcze bardziej przyczyni.
Po modernizacji na kręgielni
będzie można grać zarówno

w kręgle klasyczne, jak i bowling; powstanie wygodna szatnia, widownia oraz małe zaplecze gastronomiczne.

Termin składania ofert mija 7
lutego.

FOT. ARCHIWUM
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Stara, poczciwa kręgielnia, zmieni się nie do poznania

I

„Siłę dają mi dzieci”
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

nasze sprawy

Pomóżmy pani Alicji - potrzebny remont łazienki i pieniądze na leczenie rzadkiej choroby

Ś

9

Ale potrzeb jest wiele, więc
przyjaciele nie ustają w organizowaniu kolejnych akcji.
Zaprosili Telewizję TVP Wrocław, która przygotowała materiał i wyemitowała go w sobotnich Faktach Dolnośląskich.
- Ali potrzebna jest nowa
łazienka, ona jest teraz osobą
niepełno-sprawną, trudno jest jej
wchodzić i wychodzić z wanny

Twardzina powoduje, że ciało
pani Alicji pokrywa twarda skorupa, utrudniająca ruchy, ograniczająca samodzielność.
Rodzinę utrzymuje mąż pani
Alicji, jej skromna renta ledwo
wystarcza na leki, w domu jest
dwójka małych dzieci.
Przyjaciele i znajomi pani Ali
od kilku miesięcy pomagają, jak
mogą - przed Bożym Narodzeniem zorganizowali dużą zbiórkę żywności, środków czystości,
artykułów pierwszej potrzeby.

FOT. UŻYCZONE EWA PROĆ

wiebodziczanka Alicja
Mleczek wciąż walczy
o swoje zdrowie. O trudnej historii pani Ali pisaliśmy już na łamach Gazety
Świebodzickiej.
Kobieta jest po przeszczepie
szpiku kostnego, co było spowodowane ostrą białaczką.
Przeszczep się przyjął, ale
pojawiła się bardzo rzadka komplikacja - twardzina, choroba,
która dotyka jedną osobę na milion!

piątek, 2 II 2018

- mówią najbardziej zaangażowane w akcję przyjaciółka: Ewa
Proć i Izabela Kłymczak. - Przydałby się prysznic, wtedy byłoby
łatwiej.
Pani Alicja jest bardzo silną
osobą - jak sama mówi, to dzieci dają jej tę siłę. - Gdyby nie

Liczy się każdy grosz

Może przedsiębiorcy pomogą?

Pani Alicja jest podopieczną Fundacji „Pomóż Walczyć o Życie”.
Można wesprzeć jej leczenie, wpłacając darowizny na konto
- ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1575 1000 0090 9712 1306
z opisem ALICJA MLECZEK.
By przekazać 1% na leczenie świebodziczanki należy w rozliczeniu
PIT wpisać Numer KRS Fundacji: 0000428288
oraz cel szczegółowy: ALICJA MLECZEK.

W naszym mieście działa wiele wspaniałych firm, które mogłyby
wspomóc tę rodzinę, przekazując np. materiały na remont łazienki.
Przyjaciółki pani Alicji deklarują, że mają już ekipę, która wykona
remont, więc udałoby się to załatwić w miarę szybko tak,
by kobieta mogła bez problemu korzystać z łazienki.
Liczymy na zrozumienie i dobre serca świebodziczan. Pomóżmy.

Razem dla Kasi

Zumba dała wszystkim wycisk

udało się zeb
rać
podczas mara
to
n
u.
Od Redakcji: Maraton
Pieniądze po
zorganizowany był na rzecz
kryją
bieżące wyd
leczenia zmagającej się
atki
z ciężką chorobą nauczycielzwiązane z le
czeniem
ki Szkoły Podstawowej nr 2,
pani Kasi.
Katarzyny Popek. Pani Kasia
zmaga się z nowotworem, który
Dziękujemy!
ponownie zaatakował. W po-

na parkiecie, że wypieki było
widać z końca sali.
Wielkie całuski dla Igi z zespołu Karolandii, która dzielnie
walczyła o uwagę dzieci. Naszym trenerom, bo bez nich
korytarz wydawałby się pusty.
Strażakom za ciekawy pokaz
pierwszej pomocy bo pewno
wielu z nas czegoś nowego się
nauczyło.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani we wczorajsze wydarzenie. Również
tym, którzy chcieli być a nie
mogli oraz tym co mogli a nie
chcieli, tym niezdecydowanym
i ludziom którzy w nas nie wierzyli, dzięki nim dostaliśmy
większej mocy napędowej.
Organizatorzy

moc aktywnie włącza się społeczność szkolna Dwójki i przyjaciele nauczycielki. W październiku, przy okazji 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 2 odbył
się koncert charytatywny na

rzecz pani Kasi, teraz zumba
i pewnie to nie koniec wsparcia
od życzliwych ludzi.

Pani Ala jest także objęta
pomocą z OPS, w stałym kontakcie z rodziną jest pracownik
socjalny i wsparcie dla rodziny
będzie nadal udzielane.
I

W tych sklepach trwa zbiórka dla Pani Alicji
G Zamkowa-kiosk spożywczy
G Na ul.Mikulicza- sklep

spożywczy
G U Wojtka
G Victoria

G Sima-M.Sosnowicz
G Aligator
G Quin-Wałbrzych
G Sklep spożywczy Tik-Tak

Bogdan Kożuchowicz
Osobowością Roku 2017

iło nam poinformować,
że Burmistrz Miasta
M
Bogdan Kożuchowicz zwy-

ciężył w plebiscycie na Osobowość Roku 2017 w powiecie świdnickim.
W środę, 31 stycznia, zakończyło się głosowanie
w pierwszym, powiatowym
etapie konkursu, organizowanego przez Gazetę Wrocławską, największy dziennik dolnośląski.
Burmistrz Świebodzic okazał się bezkonkurencyjny
w swojej kategorii: Samorządność i Społeczność Lokalna. Uzyskał 576 głosów.
- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos, to dla mnie wielki
zaszczyt i motywacja do dalszej pracy - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Już sama nominacja była dla

mnie dużym wyróżnieniem.
Zawsze podkreślałem, że praca
jest dla mnie rodzajem służby
dla innych, dla mieszkańców
mojego rodzinnego miasta.
Redakcja Gazety Wrocławskiej nominowała Bogdana
Kożuchowicza za: „ za pełną
empatii i serdeczności postawę
w obliczu tragedii, jaka spotkała Świebodzice (wybuch
w kamienicy), rozumienie
potrzeb drugiego człowieka,
i szybkie zorganizowanie pomocy poszkodowanym mieszkańcom”.
Przyznacie Państwo że to
bardzo wyjątkowe i w pełni
zasłużone uzasadnienie.
W piątek, 2 lutego, rozpoczyna się głosowane finałowe,
w którym powalczą wszyscy
zwycięzców etapów powiatowych.
I

REKLAMUJ SIĘ!

FOT. ORGANIZATORZY

M

araton zumby zakończył się sukcesem.
Wszystkim gościom,
którzy dzielnie do samego końca
wytrwali na parkiecie oraz tym
co z całych sił pochłaniali pyszne ciasta, dziękujemy z całego
serducha.
Impreza nie odbyłaby się bez
pomocy wspaniałych osób, którzy zaangażowali się w pomoc
bez wszelkich wyjaśnień i pytań.
Dziękujemy pani dyrektor
Teresie Walczak-Jusiel oraz
pani dyrektor Renacie Kaczmarek za możliwość zorganizowania imprezy w szkole, w której
pracowała Kasia. Bardzo bardzo
ogromne brawa należą się
naszym paniom instruktorkom,
które tak rozpaliły towarzystwo

4000 zł
- tyle

one, nie wiem, co by ze mną
było, ale dla nich nie mogę się
poddać - mówi kobieta.
W pomoc rodzinie chce się
zaangażować także miasto. Sprawą zajmuje się już Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn.

W Gazecie Świebodzickiej
Na szkolnych korytarzach były rozstawione kiermasze i atrakcje
dla maluchów

tel. 660 157 518

Badanie
sarkofagu
10
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Miasto przekaże pieniądze na kolejne

U

biegłoroczna renowacja zabytkowego sarkofagu należącego do
rodziny Hochbergów,
panów Książa, którzy spoczywają w krypcie świebodzickiego kościoła pokazała, że Ministerstwo Kultury znajduje pieniądze na odnowienie tego typu
zabytków. Dzięki dotacji jedna
z trumien przeszła gruntowną
renowację, jest wystawiona
i mogą ją oglądać zarówno
mieszkańcy, jak i turyści. Trumien jest jeszcze dziewięć, czy
znajdą się pieniądze na odnowienie kolejnych?
Na pewno samorząd Świebodzic przekaże kolejną sumę
na ekspertyzę zabytku - tak jak
to było w przypadku pierwszego sarkofagu, Zuzanny Jadwigi
Schaffgotch, drugiej żona Han-

sa Heinricha I Hochberga.
W budżecie gminy na 2018 rok
są zabezpieczone środki - 7.000
zł.
Ale renowacja następnych
będzie kosztować z pewnością
podobnie, jak pierwsza trumna
- a było to, przypomnijmy,
80.000 zł.
Wniosek o dotację na renowację sarkofagów składa parafia pw. Św. Mikołaja, bo to
właśnie w parafialnej krypcie
znajdują się bezcenne zabytki
sztuki sepulkralnej. Zobaczymy, czy uda się w tym rok coś
uzyskać.
- To wyjątkowe zabytki,
warte uratowania i udostępnienia współczesnym, ważne dziedzictwo kulturowe tej ziemi
- podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Gmina będzie

OŚWIATA

60-lecie Trójki

Zbliżają się obchody 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Władysława Broniewskiego. Z tej okazji placówka zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie. Co trzeba zrobić? Napisać wiersz lub
fraszkę na temat szkoły. Organizatorzy czekają na utwory do końca
lutego. Można je przynosić do swoich nauczycieli wychowawców
(kl.1-3) oraz nauczycieli języka polskiego.

Rekrutacja w Dwójce
Rozpoczęły się już zapisy do
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2. Dokumenty potrzebne do
rekrutacji znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA 2018/
2019 na stronie szkoły.
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl
Wniosek o przyjęcie do szkoły
prosimy wypełnić i dostarczyć do
sekretariatu do 28.02 do godz.
15.00.

wspierać parafię w staraniach
o pozyskanie kolejnych dotacji
na renowacje sarkofagów.

Międzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego

Zabytki przyciągają media - w grudniu gościliśmy m. in. ekipę
TVP Wrocław

Zabytki wędrują

Odnowiony sarkofag jest odpowiednio wyeksponowany
i oświetlony. Zadbał o to ksiądz dziekan Józef Siemasz,
proboszcz parafii

Sarkofagi, znajdujące się w krypcie kościoła pw. Św. Mikołaja,
zostały wpisane do rejestru zabytków, pierwsze środki
na eksplorację krypty i wpisanie obiektów do rejestru zabytków
zostały przekazane przez Gminę Świebodzice w 2017 roku.
Na konserwację pierwszego sarkofagu parafia pozyskała dotację
z Ministerstwa Kultury.
Szczątki właścicieli Książa zostały przewiezione do Katedry
Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie są poddawane
szczegółowym badaniu. Dostarczą one z pewnością nowej
wiedzy na temat bogatej i pełnej tajemnic historii rodu.
Oczywiście - po przebadaniu powrócą na miejsce wiecznego
spoczynku.

Będą budować potężną
linię energetyczną
P

olskie Sieci Elektroenergetyczne planują bardzo
dużą inwestycję, która
obejmie także nasze miasto. To
budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Świebodzice. Jest to inwestycja celu
publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad trzech milionów mieszkańców województwa dolnośląskiego.
Stan techniczny obecnej linii
220 kV, eksploatowanej od
1962 r. wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie domów, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na
terenie województwa.

- Ostatnie ekstremalne zjawiska pogodowe pokazały pilną potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego
blisko 3 milionów mieszkańców Dolnego Śląska. Dla dużych partnerów gospodarczych,
inwestujących na Dolnym Śląsku stabilność dostaw energii
elektrycznej jest także jednym
z najważniejszych czynników,
które decydują o atrakcyjności
naszego regionu. Dlatego wspieram każdą inicjatywę poprawiającą stan infrastruktury elektroenergetycznej w województwie dolnośląskim. Zostałem
zapewniony, że inwestycja będzie prowadzona w dialogu
z włodarzami gmin oraz lokal-

nymi społecznościami. Popieram tę inicjatywę i liczę na podobne poparcie ze strony przedstawicieli gmin, przez które
przebiega linia - mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Realizacja tego typu przedsięwzięć infrastrukturalnych
jest złożonym, długotrwałym
i trudnym społecznie procesem.
Dlatego już na etapie opracowywania koncepcji i założeń
inwestycji, specjaliści PSE rozpoczęli proces konsultacji.
- Będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną przez
cały okres przygotowania i prowadzenia inwestycji. Mamy
nadzieję, że świadomość znaczenia tego przedsięwzięcia dla
bezpieczeństwa energetyczne-

go regionu pomoże w pozyskaniu społecznej akceptacji
i wsparcia zainteresowanych
stron dla realizacji inwestycji
- powiedział na grudniowym
spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim Michał Wójcik, dyrektor programu w PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej.
Na obecnym etapie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja będąca podstawą do
dalszych prac projektowych.
Nadchodzący rok to etap konsultacji społecznych i rozmów
z właścicielami nieruchomości.
Zakończenie budowy nowej
linii zaplanowano na 2024 rok.
Po oddaniu do użytku nowej
instalacji, dotychczasowa linia
zostanie rozebrana.
I

Obowiązki PSE S.A.
PSE S.A. pełniące rolę operatora sieci przesyłowej w Polsce,
odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku
wymaga stałego prowadzenia inwestycji - zarówno budowy
nowych linii, jak i modernizacji istniejących połączeń
sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio
z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym
działaniem spółki.

11 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 po raz drugi odbył
się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Champions”. Organizatorami konkursu, w którym udział wzięły trzy
szkoły podstawowe ze Świebodzic, były nauczycielki j. angielskiego
w naszej szkole - Małgorzata Głombicka, Magdalena Zębek
i Judyta Nowak.
Konkurs przeprowadzony był w formie ustnej i pisemnej, a obejmował: SPELLING- czyli literowanie wyrazów, ROZSYPANKI
- zabawa z układaniem zdań, OBRAZEK - podanie jak największej
ilości słów, dotyczących wybranej kategorii, odnalezionych na obrazku oraz SCENKI SYTUACYJNE.
W przerwach konkursu wszyscy obejrzeli program artystyczny
odnośnie krajów anglojęzycznych w wykonaniu uczniów klasy 6a
i 6b, prezentacje multimedialną o w/w krajach oraz wysłuchali piosenki w j. angielskim w wykonaniu Julki Mikody i naszych najmłodszych uczniów.
Publiczność oklaskiwała uczestników gromkimi brawami.
Jury w składzie: p. Małgorzata Głombicka, p. Katarzyna
Grolewska, p. Aneta Sterna, p. Marzena Gulak wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach w składzie: Marta Nawrocka kl.
V C, Jakub Rutkowski VI B, Dorota Targosz VII C (38,5pkt.).
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach
w składzie: Wiktoria Mierzwińska kl. V, Zuzanna Pytlak kl. VI,
Iga Luchowska kl. VII (36 pkt.).
III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach
w składzie: Miłosz Krawczyk kl. VA, Anna Wójcik kl. VI B,
Karina Lamczyk kl. VII B (34 pkt. ).
Walka pomiędzy drużynami była bardzo wyrównana. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyła dzieciom Pani Dyrektor. Podziękowania za solidną pracę
otrzymało również jury i nauczyciele przygotowujący uczniów do
konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

Nie ma to jak karnawał

Bale karnawałowe królowały w styczniu w naszych miejskich
przedszkolach. Maluchy prezentowały wspaniałe stroje, jak zawsze
nie zabrakło książniczek, rycerzy, kowbojów i policjantów.

Dwa tygodnie z przygodą
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ferie zimowe

F

- Bardzo fajnie dzieci bawiły
się podczas spektaklu, jak i po
nim, gdy mogły zajrzeć za kulisy, dotknąć kukiełek, porozmawiać z aktorami mówi Agnieszka Gielata dyrektor MDK.
Powodzeniem cieszył się także turniej gry w chińczyka i zajęcia ruchowe.

erie zimowe dobiegły
końca, i choć z pewnością uczestnikom minęły
zbyt szybko, to, bez
wątpienia, na dobrej zabawie,
ciekawych spotkaniach, zajęciach, wycieczkach.
Tegoroczną ofertę zimowisk
przygotowały tradycyjnie Miejski Dom Kultury, OSiR Świebodzice sp. z o.o., trzy szkoły podstawowe: 2,4 oraz Integracyjna
a także Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada”.

OSiR Świebodzice
sp. z o.o.
Do dyspozycji dzieci oddane
zostały obiekty OSiR-u, czyli
przede wszystkim hala sportowa, kręgielnia. Odbywały się tu
rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, w kręgle, tenisa stołowego.

Miejski Dom Kultury

Tu królowały przeróżnego
rodzaju zajęcia i warsztaty lepienia z gliny, muzyczne, plastyczne, baletowe, teatralne a także
spotkania z teatrzykiem kukiełkowym.

Pięknie się udał ten słonik

Turniej chińczyka to było to!

Takie cuda z gliny stworzyli uczestnicy warsztatów w MDK

Było też trochę muzyki

Na hali OSiR rządzili piłkarze

piątek, 2 II 2018
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Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada”

Oba tygodnie ferii dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej miały
okazję spędzić w niezwykle
aktywny sposób - mówi Aneta
Teodorska, kierownik świetlicy.
- Uczestniczyliśmy w takich
wycieczkach oraz atrakcjach jak:
wyjazd na lodowisko w Świdnicy, gry i zabawy na kręgielni
OSiR, zajęcia sportowe na sali
gimnastycznej, a także wycieczka
do Andrzejówki na sanki, gdzie
po zimowej zabawie na świeżym
powietrzu czekał na nas ciepły
posiłek w postaci kiełbasek oraz
rozgrzewającej herbaty.
Z okazji zakończenia ferii
zimowych w Świetlicy odbyła się
dyskoteka, podczas której wszyscy doskonale się bawili.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkolne zimowisko miało bardzo bogaty program. Codziennie
odbywała się projekcja jakiegoś
filmu, a do tego mnóstwo różnych zajęć: ruchowe, teatralne,
komputerowe; były także zajęcia
z teakwon-do. Każde dziecko
codziennie otrzymywało dwa
posiłki: śniadanie i II śniadanie.
Codziennie korzystało z tej
oferty kilkadziesięcioro uczniów.

I tu działo się wiele przez dwa
tygodnie. Różnego rodzaju zajęcia rozwijające. Podczas zajęć
dzieci uczyły się jak bezpiecznie,
wesoło i zdrowo spędzać zimowy
czas. Nowością na tegorocznym
zimowisku była nauka tenisa
ziemnego oraz zajęcia z rytmiki.
Korzystaliśmy z zaproszeń Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki
Miejskiej, Straży Pożarnej. Odbyły sie zajęcia teakwondo, gry
i zabawy z harcerzami, warsztaty
artystyczne, warsztaty detektywi-

ferie zimowe
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styczne, turnieje sportowe, turniej
gier planszowych, zajęcia na
kręgielni, zajęcia taneczne, konkursy z nagrodami. Dzieci obejrzały spektakle teatralne „Przygody Pingwina PIK-POKA” oraz
„Nie do wiary! W bibliotece kryją
sie czary”. Odbył się również Bal
Karnawałowy, podczas którego
dzieci nauczyły się tańców z różnych stron świata. W ostatni
dzień odbyło się ognisko pożegnalne, spotkanie z leśniczym
oraz zwiedzanie Stadniny Ogierów Książ.
Wycieczki po okolicy, zajęcia, gry i zabawy, odwiedziny w Straży
Pożarnej - tak ferie spędzały dzieci z Czwórki

W miłym towarzystwie miło spędza się czas

A jednak śnieg gdzieś jest - w Andrzejówce!

Sportowe emocje na kręgielni

Mmm, ale dobra ta pizza

Szkoła Podstawowa
Integracyjna
Warsztaty kulinarne, plastyczne, spacer po świdnickim Rynku,
wyprawy do kina, kręgielni, a nawet zajęcia z programowania
ozobotów to tylko niektóre
z atrakcji podczas zimowiska

w Szkole Podstawowej Integracyjnej. Uczestnicy tego szkolnego zimowiska z pewnością także
nie mieli czasu na nudę i nawet
fakt, że nie było śniegu, nikomu
szczególnie nie dał się we znaki.
Opiekunowie i wychowawcy
zadbali, by było wesoło, interesująco, niebanalnie.

Na zajęciach było ciekawie, a na tych kulinarnych - także smacznie

Trochę karnawałowych szaleństw

Zajęcia z teakwon-do cieszyły się dużym zainteresowaniem
Wizyta w bibliotece i zabawny teatrzyk

Oddział Dziecięcy MBP
Uczestnicy wszystkich zimowisk odwiedzali także regularnie
bibliotekę, a dokładnie od-dział
dziecięcy, w którym czekały na
nich spotkania z ciekawymi osobami jak chociażby z Magdaleną
Podbylską, autorką detektywi-

A po saneczkowaniu pieczona kiełbasa smakowała wyśmienicie

stycznych książek dla najmłodszych. Autorka zaprosiła dzieci
do wspólnej zabawy na warsztatach detektywistycznych.
Było także spotkanie z teatrzykiem.

Warsztaty detektywistyczne z panią Magdaleną Podbylską okazały
się strzałem w dziesiątkę - dzieciom bardzo się podobały

Filmowo
w bibliotece
piątek, 2 II 2018
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Wojna Światowa to
wciąż aktualny temat
przewijający się w różnego rodzaju dyskusjach, wspomnieniach, artykułach, książkach, czy filmach. Nic
więc dziwnego, że film, który
Biblioteka zaproponowała Seniorom w dniu 18 stycznia 2018
r. „AZYL” w reżyserii Niki Caro, na podstawie książki Diane
Ackerman pod tym samym tytułem, zgromadził sporą widownię. Oparty na faktach opowia-

kultura

da niezwykłą historię małżeństwa Jana i Antoniny Żabińskich. Już w okresie międzywojennym Jan Żabiński był organizatorem Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie, a od 1929 roku jego dyrektorem.
We wrześniu 1939 roku Zoo
zostało zbombardowane, wiele
zwierząt egzotycznych i niebezpiecznych drapieżników zastrzelono, a całkowitego spustoszenia
dokonali hitlerowcy, wywożąc
co cenniejsze okazy do innych
ogrodów zoologicznych na terenie Niemiec. W opustoszałych
pomieszczeniach Żabińscy zało-
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żyli farmę trzody chlewnej produkującą mięso dla niemieckich
żołnierzy. W rzeczywistości była to doskonała przykrywka do
akcji ukrywania Żydów w piwnicach i tunelach na terenie Zoo
Pod pretekstem odbierania resztek z Getta, wywożono ich i w ten
sposób uratowano około 300
osób. Niebezpieczną i bohaterską działalność państwa Żabińskich izraelski Instytut Jad Waszem uhonorował w 1965 roku,
nadając im tytuł Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata.
„Film bardzo mi się podobał
- powiedziała w czasie dyskusji

Reklamuj się w Gazecie Świebodzickiej

po projekcji filmu jedna z seniorek - nie zraził mnie brak rzetelności historycznej, bo to w filmie fabularnym jest nieistotne.
Natomiast ukazana w nim miłość, wzajemny szacunek, poświęcenie i heroizm były wyraźnie nakreślone i to spowodowało, że się go doskonale oglądało.”
Ekranizacja powieści spowodowała, że książka, którą Biblioteka ma w swoich zbiorach została od razu wypożyczona,
a w kolejce czekają już następne
osoby.
I

tel. 660 157 518

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Kazimierę Gałuszkę
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Józefy Wielgopolan,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Janiny Golec
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Benedykta Knacha
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marii Mierzejewskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Anny Rynkiewicz
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Krystynę Lewko
- Maż, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Karola Budnika,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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Przystanek WOŚP
w bibliotece

olejny raz Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mroźna
K
niedziela zachęcała Wolontariuszy aby wstąpić do Biblioteki,

gdzie czekały na nich gorące napoje i słodki poczęstunek, a także
możliwość zagrzania się przed kolejnym etapem zbiórki pieniędzy. Swój wkład zaznaczyliśmy również w pracach nad najdłuższym ogonem latawca.

ZMIANA MIEJSCA ZAJĘĆ
SEKCJI TANECZNYCH
Wszystkich uczestników zajęć
tanecznych informujemy,
że od poniedziałku tj.
29 stycznia do 23 lutego 2018
roku, nastąpią zmiany
miejsca prowadzenia zajęć:
 TANIEC TOWARZYSKI
Budynek A - AULA, Szkoła
Podstawowa nr 3
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 13
G poniedziałek
gr. dzieci - godz. 17.00
gr. dorośli 1 - godz. 17.45
gr. dorośli 2 - godz. 18.30
gr. zamknięta - godz. 19.15
 BALET
Budynek A - AULA, Szkoła
Podstawowa nr 3
w Świebodzicach,

ul. Świdnicka 13
G czwartek
balet mini (4-6 lat) godz. 16.15
balet+jazz (6-12 lat)
godz. 17.00 - 18.00
 HIP HOP
Budynek B - SALA
LUSTRZANA, Szkoła
Podstawowa nr 3
w Świebodzicach,
ul. Wolności 23
G piątek
gr. najmłodsza - godz. 16.00
gr. starsza - godz. 17.00
gr. zamknięta - godz. 18.00
Zmiana spowodowana
jest wymianą podłogi sali
reprezentacyjnej Miejskiego
Domu Kultury.
Za utrudnienia przepraszamy.

Niezwykła historia
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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polskiego miasta w Chinach
D

rodzy Czytelnicy, na
prośbę wielu osób,
u których zainteresowanie wzbudziły nasze wcześniejsze artykuły, dotyczące miasta Harbin, które
w XVIII wieku założyli Polacy
w odległej o tysiące kilometrów
Mandżurii, publikujemy dziś
kolejną część referatu poświęconego niezwykłej historii Polaków, których los rzucił na Daleki
Wschód.
Temat zaciekawił, bo okazuje
się, z potomkowie chińskiej
polonii wciąż żyją a nawet zrzeszają się w kluby. Taki Klub
- drugi w Polsce, powstał przed
kilkoma miesiącami w naszym
mieście. Dolnośląski Klub Harbińczyka to inicjatywa Aleksandra Jermakowa, przewodniczącego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach, którego
rodzina wywodzi się właśnie
z miasta Harbin. Bo historię
mandżurskiego Harbinu trudno
sobie wyobrazić bez Polaków...

w wojsku rosyjskim znalazła się
w Mandżurii podczas wojny
ros.-jap. (1904-05), po 1917
zaczęli napływać Polacy, jeńcy
z byłej armii austr. oraz uciekinierzy z Rosji; gł. ośr. był Harbin; działały pol. organizacje,
szkoły, harcerstwo i Kościóły;.
Życie dalekowschodniego wychodźstwa ogniskowało się
w tym czasie przede wszystkim
w Harbinie - głównym ośrodku
miejskim północnej Mandżurii,
stolicy dawnej eksterytorialnej
strefy Kolei Wschodniochińskiej. Zorganizowaną działalność Polonii animowały przede

kapłanem pełniącym posługę
w kościele był do połowy lat 50.
ks. A. Eysymont, na szczególna
uwagą zasługuje fakt, iż kościół.
św. Stanisława został odrestaurowany i ponownie przeznaczona na cele sakralne w 2004 roku,
otrzymał wówczas nazwę pod
wezwaniem najświętszego Serca Jezusa, jest obecnie największym katolickim kościołem
w prowincji Heilongjiang, przy
fasadzie znajdują się dwie wieże
o wysokości 52 metrów. Ponadto w Harbinie prężnie działało polskie świeckie stowarzyszenie społeczno-kulturalne

Dziś druga część tej niezwykle ciekawej historii. Materiały
udostępnił pan Aleksander, za co
serdecznie dziękujemy.

(..)
Do dzisiaj istnieje browar
Harbin założony w 1900 roku,
którego założycielem był Józef
Wróblewski warszawianin. Projekt budynku browaru w dzielnicy Harbina Modiagou wykonał
inżynier Ludwik Czajkowski.
Wróblewski w 1909 roku ofiarował kościołowi św. Stanisława
piękne organy wykonane w Warszawie. W 1905 roku prowadził
browar do spółki z Niemcem
Lutermanem, w 1908 browar
przeszedł w ręce rosyjskiego
kupca Uwarowa który nazwał
browar „Gloria”. Wróblewski
zajął się produkcja likierów,
którą później prowadził jego
zięć, Krause.”
W dodatku jest to najstarszy
chiński browar. Obecnie jest
w nim wydzielone muzeum,
gdzie można zapoznać się z jego
historią.
Do dzisiejszego dnia zachowała się również secesyjna willa
polskiego przemysłowca Władysława Kowalskiego. Zasłynęła ona z faktu, że kiedyś nocował
w niej Mao-Tse-Tung i dlatego
dotrwała do naszych czasów.
Tak więc od 1897 1949 miejscem zamieszkania wielu Polaków stała się Mandżuria (ob.
w Chinach Północno-Wsch.);
ok. 7 tys. pol. inżynierów, techników, robotników pracowało
przy budowie kolei wschodniochińskiej. (1897 1903); spora
grupa Polaków służących

Harbin - Fudzjadjan - chińska część miasta
wszystkim kościoły (dwie parafie: św. Stanisława 1909 r i św.
Jozafata 1924 r.) Kościół pod
wezwaniem św. Stanisława
wzniesiony został na potrzeby
mieszkających w Harbinie Polaków, na działce otrzymanej od
Zarządu Kolei Wschodniochińskiej. Budowę świątyni, według
projektu inż. Mikołaja KaziGireja, rozpoczęto 7 października 1906 roku. Kamień węgielny
poświęcił ks. Dominik Przyłuski. Wzniesiony w stylu neogotyckim, kościół ukończono
w 1909 roku. Został poświęcony
przez biskupa Jana Cieplaka,
a jego pierwszym proboszczem
został ks. Antoni Maczuk.
W 1912 roku zastąpił go ks.
Władysław Ostrowski, z którego
inicjatywy wzniesiono przy
parafii m.in. schronisko dla bezdomnych i starców oraz bibliotekę z czytelnią oraz rozpoczęto
wydawanie Tygodnika Polskiego. W Tygodniku ukazały się
między innymi pierwsze szkice
literackie, pisane na ławie szkolnej, pisarza Teodora Parnickiego, wychowanka gimnazjum
Henryka Sienkiewicza (matura
w roku 1927). Po śmierci ks.
Ostrowskiego w 1937 roku nowym proboszczem został ks.
Paweł Chodniewicz, zmarł
w 1949 roku, w okresie repatriacji Polaków z Mandżurii do
ojczyzny. Ostatnim polskim

Japoński budynek „Wschodzące słońce” przy ul. Mostowej

„Gospoda Polska” oraz Konsulat RP (od 1939 r. Konsulat
Generalny RP).
Przy „Gospodzie Polskiej”
jako autonomiczne sekcje rozwinęły działalność organizacje
i koła. W 1938 r. były to:
Związek Młodzieży Polskiej
(ZMP), Polski Związek Automobilistów (PZA), Związek
Pracowników Kolejowych, Koło Miłośników Sceny Polskiej,
Polski Związek Sportowy oraz
Polskie Towarzystwo Dobroczynności.
W mieście działało także polskie szkolnictwo stopnia powszechnego i średniego. W roku
1911 założono gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza,
a w czerwcu 1918 powstało
w Harbinie polskie harcerstwo

założone przez inżyniera Aleksandra Krzywca, Feliksa Anioła
i Benedykta Krzywca. Za wyjątkiem krótkiej przerwy w roku
1920, drużyny harcerskie przy
parafii Świętego Stanisława
przetrwały ponad trzydzieści lat,
wychowując młodzież we wspaniałych tradycjach polskich.
Polskie mundury harcerskie
oglądała ludność chińska i cudzoziemcy, co rok na procesjach
Bożego Ciała, przy grobach na
Wielkanoc, w czasie obrzędów
Wielkiego Tygodnia oraz w każde lato na obozach. Dzieci i młodzież nauczano według programów szkolnych obowiązujących w kraju, za zgodą polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego częściowo dostosowanych
do realiów dalekowschodnich

(nauka języków chińskiego,
rosyjskiego, angielskiego i japońskiego, historii oraz elementów kultury krajów Dalekiego
Wschodu). Świadectwa dojrzałości otrzymywane w gimnazjum im. H. Sienkiewicza
w Harbinie uprawniały tamtejszych maturzystów do wstępu
na wyższe uczelnie w Polsce
aktywnymi działaczami społ.kult. Polonii byli K. Grochowski, E. Banasiński, M. Koźmian,
W. Piotrowski, K. Symonolewicz. W 1924 w wyniku porozumienia radz.-chiń. (pracownikami kolei wschodniochiń. mogli
być jedynie obywatele chiń. lub
radz.) nastąpiła masowa reemigracja Polaków do Rosji i powrót do Polski; na pocz. lat 30.
przebywało w Mandżurii 5 tys.
Polaków, 1934 3 tys., 19351250.

Chińska ulica zimą - lata 30-te

Harbiński stadion - olimpiada 28 sierpnia 1924 r.
Park k/przystani

Zaproszenie dla Burmistrza

Operetka w „Modernie”

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz otrzymał oficjalne zaproszenie
od Jane Wu z Biura Spraw Zagranicznych miasta Harbin
do udziału w Harbin International Ice and Snow Festival
(Międzynarodowy Festiwlau Lodu), który odbył się w styczniu
tego roku. Ze względów organizacyjnych burmistrz nie mógł
odbyć tej wizyty, jednak jest to ważny gest ze strony obecnych
władz chińskiego miasta, które dostrzegły nie tylko fakt powstania
w Świebodzicach Klubu Harbińczyka, ale doceniły także
życzliwość i wsparcie, jaką burmistrz udzielił temu
przedsięwzięciu.

Zawsze „staliśmy”
krwiodawcami
16
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Świebodzice w wycinkach prasowych

zanowni Czytelnicy, oto kolejna porcja
newsów prasowych z ubiegłego wieku,
poświęconych oczywiście Świebodzicom. Jesteśmy roku 1969, w którym
oczywiście „dzieje się” głównie w zakładach
pracy. Ale natrafiamy też na wyjątkową ciekawostkę - otóż już w 1969 roku nasze miasto miało
wspaniałe wyniki, jeśli chodzi o krwiodawstwo.
W licznych zakładach pracy są grupy honorowych krwiodawców, co powoduje, że Świebodzice są na I miejscu pod względem oddawania
bezcennego leku w powiecie świdnickim.
To ma szczególny wydźwięk, bo dziś na stronach gazety piszemy o współczesnych krwiodawcach, którzy równie wspaniale angażują się
w idee ratowania życia, zachęcając do tego

innych. A Świebodzice są w czołówce Dolnego Śląska, jeśli chodzi o oddawnictwo
krwi.
Zapraszamy do lektury historycznych
ciekawostek, 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.
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Kolejne sukcesy

Podopieczni Akademii Tong-il systematycznie zdobywają

W

Świebodzicach, jak
się okazuje, działają
aż dwa kluby zajmujące się popularyzacją wśród dzieci i młodzieży
sztuki teakwon-do. Od ponad
dwóch lat robi to z powodzeniem Akademia Teakwon-do
Tong-il. I mają już w swoich
szeregach Mistrza Świata!
Oto krótki przegląd ich osiągnięć:
II Otwarty Turniej Młodych
Mistrzów 11.022017r. Dobromierz. Świetny występ naszych
zawodników którzy przywieźli
worek medali. Nasi podopieczni
zdobyli:
Antonina Bydłowska - 3 miejsce soft,
Milena Kirklo - 3 miejsce
soft i 3 kopanie na czas,
Magda Jóźwik - 3 miejsce
soft i 3 miejsce kopanie na czas,
Olaf Gniewko - 1 miejsce
soft 2 miejsce kopanie na czas,
Mateusz Gorczyca - 2 miejsce soft 3 miejsce kopanie na
czas,
Nazarkiewicz Daniel - 2 miejsce soft 3 miejsce kopanie na
czas,
Kuszkiewicz Amelia - 1 miejsce soft 2 kopanie na czas,
Ścibak Artur - 2 miejsce soft
3 kopanie na czas,

Borys Biały - 12 miejsce soft
1 miejsce kopanie na czas,
Kacper Jóźwik - 1 miejsce
soft 2 kopanie na czas,
Nazarkiewicz Julia - 2 miejsce soft 2 kopanie na czas,
Igor Kirklo - 3 miejsce soft
3 kopanie na czas,
Adam Bydłowski - 1 miejsce
soft i 3 miejsce kopanie na czas.
Otwarty Puchar Polski Taekwon-do ITF, 18 marca 2017 r.
Świdnica. Wzięliśmy udział
i znów z oczekiwanym sukcesem. Tytuły mistrzowskie obronione i 4 nowe zdobyte. Zdobyliśmy łącznie 30 medali i Puchar za 2 miejsce drużynowe.
Otwarty Puchar Polski WKA
KICK BOXING 17-18 marca
2017 r. Świdnica. Tutaj też spróbowaliśmy swoich sił. Wystawiliśmy 3 zawodników: Sebastian
Michalak, Kamil Płusa, Paskal Król. Pierwsze zawody
w Kick Boxingu i pierwsze sukcesy choć było ciężko: Sebastian
Michalak srebro i brąz, Kamil
Płusa złoto, Paskal Król srebro.
Gratuluję chłopaki.
23 kwietnia 2017 r. Otwarte
Mistrzostwa Polski ITF w Strzegomiu. Zdobyliśmy znowu wiele medali. Na wyróżnienie zasługuje nasz zawodnik Daniel
Sołek, który na tych zawodach

„Nasi” pod K2

nocy z soboty na niedzielę
(27/28 stycznia), Adam
W
Bielecki i Denis Urubko - hi-

malaiści wchodzący w skład Narodowej Zimowej Wyprawy na
K2, przeprowadzili heroiczną
akcję ratunkową na górze Nanga
Parbat (8126 m n.pm.), na której
utknęli Elizabeth Revol i Tomasz Mackiewicz. Dzięki poświęceniu i nadludzkiemu wysiłkowi ratowników Elizabeth
Revol udało się bezpiecznie
przetransportować do szpitala.
Niestety, fatalne warunki pogodowe nie umożliwiły kontynuowania akcji w celu odnalezienia
Tomasza Mackiewicza. Dramatyczna decyzja umotywowana
była niebezpieczeństwem dla
życia ratowników.
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Po zakończeniu akcji A. Bielecki i D. Urubko mieli być przetransportowani z powrotem do
bazy pod K2, gdzie mieli dołączyć do pozostałych himalaistów wchodzących w skład Narodowej Zimowej Wyprawy na
K2. Są wśród nich m.in. Piotr
Snopczyński - świdniczanin,
związany także ze Świebodzicami, gdzie wielokrotnie przeprowadzał prelekcje dotyczące
himalaizmu dla uczniów tutejszych szkół, oraz Rafał Fronia
- kartograf, zaangażowany
w tworzenie mapy Świebodzic.
Wierzymy, że - choć mają
przed sobą tytaniczne wyzwanie
- wrócą bezpiecznie do domów.
I

FOT. PIOTR SNOPCZYŃSKI
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został potrójnym Mistrzem Polski w trzech konkurencjach.
28.07.-11.08.2017 r. zorganizowaliśmy obóz sportowo-wypoczynkowy klubu nad pięknym jeziorem w Niesulicach.
Czas wypełniliśmy treningami
i wypoczynkiem. Pogoda dopisała. Popływaliśmy w jeziorze.
Były też kajaki i żaglówki. Ten
etap mamy już za sobą. Czas
szykować się do nowego sezonu, stawiać sobie nowe wyzwania, bo czeka nas wiele pracy.
Mistrzostwa Świata. Taekwon-do Open Word ITF Barneveld Holandia 2017. Nie wracamy z pustymi rękami. Krystian
Wieszczeciński Mistrzem Świata.
Kolejne nasze zawody. Zostaliśmy zaproszeni przez znajo-

mych z innej federacji na Taekwon-do Polish Open Cup 1819.11.2017 r. w Opolu. W pierwszy dzień młodsi zawodnicy
w różnych konkurencjach zdobyli 2 brązy, 1 srebro i 1 złoto.
W drugi dzień zawodów starsi
zdobyli 2 srebra i 2 brązy. Nie
jest to rewelacja medalowa, ale
kolejne zdobyte doświadczenia.
3.12.2017 r. wzięliśmy udział
w Turnieju Mikołajkowym
w Strzegomiu. Zabawa była
przednia. Dziękujemy organizatorowi GM Wojtkowi Dolnemu
za zaproszenie. Nasz trener
Sebastian dzielnie wspierał naszych zawodników.
9.12.2017 r. nasi najmłodsi
zawodnicy wzięli udział w ostatnich w tym roku zawodach
w Roztoce. Zostaliśmy zapro-

szeni przez przyjaciela klubu
Arka Kaczmarka na organizowany przez Niego coroczny
Turniej Mikołajkowy. Nie zwy-

cięstwa były najważniejsze,
choć prawie wszystkie walki
wygraliśmy, ale świetna zabawa
i miła atmosfera.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku. Ogrzewanie c.o
gazowe i piecowe. Okna nowe PCV. Łazienka
po remoncie. 61,5 m2 cena 145 tys.

10. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie gazowe.
Kamienica po renowacji, domofon. II piętro.
53 m2 cena 175 tys.

2. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze (okolice Osiedla Sudeckiego).
Balkon. Ogrzewanie miejskie. Mieszkanie
po remoncie, sprzedawane z pełnym
wyposażeniem. 43,5 m2 cena 160 tys.

11. 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.

3. Mieszkanie do wynajęcia. Kawalerka
na IV piętrze, na ulicy B. Chrobrego. 27 m2
cena 900 zł.

12. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.

4. Przestronne, komfortowe mieszkanie
(okolice ulicy Patronackiej). 4 pokojowe, kuchnia
w zabudowie ze sprzętem AGD. Balkon.
Pomieszczenie gospodarcze. Ogrzewanie
gazowe. Niski czynsz. 85 m2 cena 280 tys.

13. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 79 tys.

5. Dom w Kłaczynie. 1/2 domu - parter
z osobnym wejściem. Stan bardzo dobry.
Pozostało pomalowanie pomieszczeń.
Duża działka 1100 m2. Posesja ogrodzona.
Dom - 89 m2 cena 190tys.
6. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon.
60,3 m2 cena 145 tys.

14. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Balkon. Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie.
132 m2 cena 255 tys.
15. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 89 tys. + strych 9 tys.
16. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.

7. 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.

17. NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 92 tys.

8. DOBRA CENA ! Centrum. 2 pokojowe
przestronne mieszkanie na ulicy Strzegomskiej.
Ogrzewanie gazowe. 64 m2 cena 119 tys.

18. Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.

9. 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 159 tys.

19. Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys.
19 a. Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

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
Osiedle Sudeckie
Bolesława Prusa

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 ( 2B)
l. mieszkalny 6 ( 26)

Nr działki
77
345/23

Obręb
3
3

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

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
Wiejska
Adama Mickiewicza
Zamkowa
Piłsudskiego
Sienkiewicza

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (1)
l. mieszkalny 9 (3)
l. mieszkalny 5 (9)
l. mieszkalny 4 (3a)
l. mieszkalny 2(2)

Nr działki
476
522/13
263
1110
355/3

Obręb
3
3
2
3
3

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

pompa paliwowa,
amortyzatory 4 szt., dywaniki
gumowe z kołnierzem 4 szt.
Tel. 512 675 560
G Posiadam kawalerkę
do wynajęcia
w Świebodzicach,
z garażem
i częścią działki.
Tel. 722 337 450
G Od zaraz posiadam
kawalerkę do wynajęcia,
2 pokoje kuchnią na Osiedlu

Zatrudni pracowników
1. pracownik fizyczny - Zamiatacz ulic
2. pracownik fizyczny - Spawacz
oraz
3. pracownik administracyjny - Kierownik działu usług komunalnych
Wszystkie podania należy składać w Sekretariacie lub Dziale Kadr ZGK
Świebodzice ul. Strzegomska 30, do 26.01.2017 r.
Więcej informacji pod nr tel. 74 666-96-08 lub 74 666-96-10

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam skuter zIPPO
GS5, rok prod. 2009,
I rejestracja 2013, poj. 49,08
m3, cena do negocjacji,
Tel. 512 249 032
G Sprzedam Daewoo Lanos
sedan, rok 2000, przebieg
145 tys. km., 1400 benzyna,
stan bardzo dobry, ważne
opłaty. Cena 3.500 zł.
Tel. 664 970 847.
G Sprzedam niedrogo nowe
części do samochodu Golf II:

ZGK Świebodzice sp. z o.o.

Sudeckim. Po remoncie.
Cena wynajmu + czynsz
860 zł, Tel. 607 421 797
G Mieszkanie własnościowe,
40 m2, Rynek, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, łazienka,
WC, kuchnia, 2 pokoje
zamienię na większe,
z dopłatą, na parterze,
na Osiedlu Piastowskim,
Tel. 74 641 98 13

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

24

piątek, 2 II 2018

reklama

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

