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Wychowała pokolenia świebodziczan, jest chlubą i dumą miasta, punktem orientacyjnym
na mapie Świebodzic i kuźnią osobowości.
Zobacz nasz mini-dodatek poświęcony obchodom jubileuszu wewnątrz gazety,
są też archiwalne zdjęcia!
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Wreszcie nadszedł
- najdłuższy weekend
w roku. Zapraszamy Was
kochani na świetne
imprezy w mieście
i okolicy. Zaczynamy
od Zlotu Motocykli
i zawodów łuczniczych,
a na finał najsłodsze święto
w regionie, czyli Święto
Czekolady, z Master
Chefem Junior i wieloma
innymi atrakcjami. Będzie
więc słodkie gotowanie,
mega klockowisko,
doświadczenia, produkcja
mroźnej pary, przejażdżki
na kucykach i wiele, wiele
innych. Acha - i będzie
można wygrać rower
podczas akcji „Polska
biega i ja też”, która
towarzyszyć będzie
czekoladowemu festynowi.
Dokładny rozkład jazdy
sprawdźcie na str. 9!

Wypełnij
ankietę

dotyczącą
rządowego
programu
Mieszkanie Plus!
Str. 5

Rada Miejska
przyjęła obwody,
3
w których będziemy
głosować podczas
najbliższych wyborów
samorządowych.
Sprawdź, gdzie jest
twój lokal wyborczy!
Trochę
Towarowa, trochę
4
Strzegomska - ale
droga, jak marzenie!

Zamkowa
jak nowa

Prace na ulicy
Zamkowej toczą się
od chodników,
po dachy. Trwa
termomodernizacja
kilkunastu
budynków
oraz budowa dróg
i chodników,
którą prowadzi
miasto.

„Stulecie Niepodległości
źródłem Świebodziczan
radości”
o hasło będzie nam towarzyszyć przez cały rok podczas radosnych obchodów
T
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego autorem jest gimnazjalista Kacper Nosal. A propozycji napłynęło ponad sto. Z ich autorami spotkali się

5

Skatował małego
pieska, został
namierzony
i zatrzymany w ciągu
kilku godzin.

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans.
Str. 7

Tak,

chcę nadal służyć
mieszkańcom

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oficjalnie potwierdza swój start
w najbliższych wyborach samorządowych.

- Trzeba być odpowiedzialnym za sprawy, które się rozpoczęło
i ja tak właśnie podchodzą do swojej pracy burmistrza. Czuję się
odpowiedzialny za miasto i mieszkańców, jestem zobligowany
do tego, by właściwie i z pełnym zaangażowaniem doprowadzić
do końca wiele spraw, działań, inwestycji, które są rozpoczęte.
Jak mawiał Pompejusz: „Navigare necesse est, vivere non est
necesse”...
Str. 2

15

Rodzinna
i pokoleniowa
zabawa na planszy
z chińskim akcentem.

2
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INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90

„Navigare necesse est...”

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

- czuję się odpowiedzialny za miasto
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz oficjalnie
potwierdza swój start w tegorocznych wyborach
samorządowych. Będzie ponownie ubiegał się
o mandat zaufania świebodziczan
Zapytaliśmy burmistrza o najważniejsze motywy tej decyzji.
G Panie burmistrzu,

dla większości z nas to nie jest
zaskoczenie, mieszkańcy
spodziewali się, a niektórzy
wręcz oczekiwali takiej
decyzji. Dlaczego postanowił
Pan ponownie kandydować
na urząd burmistrza?

- Jest taki cytat z Pompejusza:
„Navigare necesse est, vivere
non est necesse”. To znaczy
dosłownie: „żeglowanie jest
koniecznością, życie niekoniecznie”. Te słowa mają dla
mnie głębszy sens, bo pokazują
odpowiedzialność i rozumienie
pewnych spraw szerzej. Trzeba
płynąć, nawet ryzykując życiem. Trzeba być odpowiedzialny za sprawy, które się rozpoczęło i ja tak właśnie podchodzę
do swojej pracy burmistrza.
Czuję się odpowiedzialny za
miasto i mieszkańców, jestem
zobligowany do tego, by właściwie i z pełnym zaangażowaniem
doprowadzić do końca wiele
spraw, działań, inwestycji, które
są rozpoczęte. Ja wiem, że one
zostaną ukończone, ale moim
obowiązkiem jest należycie je
dopilnować. Dlatego podjąłem
decyzję o ponownym starcie na
to zaszczytne stanowisko.
G Rzeczywiście, obecnie

w mieście toczy się wiele
inwestycji, które z jednej
strony bardzo cieszą
mieszkańców, ale
jednocześnie czasami mocno

irytują, bo komplikują
poruszanie się po chodnikach,
drogach. Denerwują nas
przestoje na niektórych
odcinkach, rozburzone
podwórka na Krasickiego.
- Tak, wiem, mieszkańcy mają prawo się denerwować i ja to
doskonale rozumiem. Ale proszę też zwrócić uwagę, jak głęboka jest rewitalizacja ulicy Krasickiego, to nie tylko nawierzchnia jezdni i chodników, ale te
podwórka były nieruszane przez
dziesiątki lat. Od tego nie uciekniemy, musimy to wykonać.
A zatrzymanie się - to cofnięcie.
Ja nie chcę się zatrzymywać.
Realizowane jest centrum przesiadkowe, ścieżki, za chwilę
wchodzimy na ulicę Świerkową, Chrobrego. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które lada moment ogłosi
przetarg na realizację potężnego
zadania w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. To będzie historyczna inwestycja,
a będzie tych zadań jeszcze
wiele, bo miasto musi iść do
przodu.
G Niektóre inwestycje

Świebodzic wpisane zostały
do strategii, zarówno tych
o znaczeniu lokalnym, jak
i regionalnym. To oznacza,
że patrzy Pan daleko
do przodu, nie tylko na to,
co jest teraz?
- Oczywiście, nie możemy
skupiać się na teraźniejszości,
tylko planować pewne działania

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

i zadania z dużym wyprzedzeniem. Dlatego Świebodzice są
w dwóch ważnych strategiach
regionalnych: Aglomeracji Wałbrzyskiej i Sudety 2030, ale
także w rządowym programie
Pakietu Małych i Średnich
Miast i programie PIM (Partnerstwie Inicjatyw Miejskich).
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że fakt, iż zostaliśmy uwzględnieni w tym pakiecie, jako
jedno ze 122 miast w Polsce, to
dla nas wyróżnienie, ale i wielka
szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy ze środków
pomocowych krajowych. Pamiętajmy, że finansowanie unijne będzie się powoli wygaszać,
trzeba już dziś szukać nowych
źródeł finansowania. I tak się

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Bielawska−Pękala

w przypadku Świebodzic dzieje,
zabezpieczamy, a lepiej przygotowujemy się już na lata 20202030.
G Panie burmistrzu, fakt,
jak sprawnie i z pożytkiem
dla mieszkańców zarządza
Pan miastem już od wielu lat
zauważają nie tylko
świebodziczanie (chociażby
w serdecznych komentarzach
na profilach
społecznościowych - i widzą
to nawet ci, którzy mieszkają
za granicą, a z radością
obserwują i komentują
wydarzenia
w Świebodzicach).
Został Pan także doceniony
na forum Dolnego Śląska,
otrzymując zaszczytny tytuł

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

Osobowości Roku 2017
na Dolnym Śląsku przyznany
przez Czytelników
największego dziennika
w województwie - Gazety
Wrocławskiej. To z pewnością
jeszcze bardziej motywuje
do pracy?
- Takie docenienie jest bardzo
miłe, życzliwe komentarze od
mieszkańców, ale i wskazywanie, co trzeba poprawić, zmienić
- to wszystko jest dla mnie
ogromnie ważne i jestem za
każde słowa, czy to pozytywne,
czy krytyczne, wdzięczny. Cały
czas uczę się, jak najlepiej
służyć mojemu miastu i mieszkańcom. Ja po prostu żegluję
w jasno wytyczonym kierunku...

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia AGORA
Nakład: 1200 egzemplarzy
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Sprawdź, gdzie twój
obwód do głosowania
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji

Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła uchwałę
o obwodach do głosowania, wraz z ich granicami
oraz siedzibami obwodowych komisji wyborczych.
W mieście będzie 15 obwodów.

Nr
Obwodu
Głosowania

Poniżej przedstawiamy je
wraz z przyporządkowanymi ulicami.
Warto się zapoznać i zapamiętać, bo są zmiany
w stosunku do tego, co pamiętamy z poprzednich
wyborów.
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Podział Gminy Świebodzice na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

ulice:
Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I, Przemysłowa, Strefowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach

ulice:
Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi.

Publiczne
Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Bolesława Krzywoustego 46
w Świebodzicach

3

ulice:
Bolesława II Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta, Przechodnia.

Publiczne
Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17
w Świebodzicach

4

ulice:
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Leszka Białego, Mieszka Starego, Władysława
Łokietka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4
w Świebodzicach

5

ulice:
Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała Władysława Andersa, Kazimierza Wielkiego, Rotmistrza
Witolda Pileckiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4
w Świebodzicach

6

ulice:
11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Strzelecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)

7

ulice:
Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Klonowa, Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich,
Ogrodowa, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava Beckera, Złota, Zimny Dwór.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

8

osiedla:
Osiedle WSK
ulice:
Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława Moniuszki, Wysoka, Zamkowa.

Budynek biurowy
„TERMET” S.A.
ul. Długa 13
w Świebodzicach

ulice:
Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa, Różana, Spacerowa, Świerkowa,
Wiejska, Władysława Sikorskiego, Wrzosowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)

1

2

9

10

place:
Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny,
ulice:
Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

3

Zamkowa nie do poznania
4

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje
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Mieszkańcy tego uroczego zakątka Pełcznicy
doczekali się kompleksowego remontu. Do liftingu
idą budynki, droga i chodniki!

budynków mieszkalnych. Pierwotnie dofinansowanie zakładano wyłącznie dla budynków
użyteczności publicznej.
Wspólnoty z Zamkowej (łącznie 19 wspólnot) pozyskały prawie 1,7 mln zł a wartość prac to
blisko 2,3 mln zł.
Równolegle swoje prace
w obrębie Zamkowej kontynuuje miasto. Rozpoczęła się budowa drogi i chodników w obrębie Zamkowej 6-20. Powstanie
wygodny chodnik z kostki betonowej oraz ponad 130 metrów
drogi w tej samej technologii.
- Można powiedzieć, że ulica
Zamkowa poddana zostanie
pełnemu liftingowi, cieszę się,
że mieszkańcy, którzy tak długo
czekali na rewitalizację swojej
dzielnicy, obserwują teraz prace
tak naprawę od podstaw, czyli
od chodników, aż po dach - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - W następnej kolejności
będzie wykonany łącznik, bieg-

To historyczna inwestycja
I Waldemar Tomczk
Prezes firmy Prefekt, zarządzającej wspólnotami
- Takiego szerokiego zakresu działań w obszarze ulicy Zamkowej
chyba nie było w czasach powojennych. Termomodernizacja
i budowa infrastruktury dróg i chodników to naprawdę duże
zadanie. Oczywiście termomodernizacja nie byłaby możliwa
na taką skalę bez wsparcia unijnego. Cieszę się, że wspólnoty
podjęły ten wysiłek i ryzyko, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy
dofinansowanie. Po wykonaniu tych prac jeszcze zasadniejszym
będzie przejście na ogrzewanie gazowe i w tym momencie niska
emisja - a właśnie taki jest cel termomodernizacji - stanie się
faktem.

Urokliwe miejsce
I Sławomir Łukawski
Radny Rady Miejskiej z tego rejonu
- Ulica Zamkowa to urokliwe miejsce, bardzo atrakcyjnie,
a jednocześnie kameralnie położona. Nowe chodniki, drogi,
ocieplone budynki wpłyną na większy komfort mieszkańców.
Centralnym punktem Zamkowej jest plac zabaw i zielony skwer
z siłownią do ćwiczeń - oba te miejsca wykonała gmina
w ubiegłym roku i są one prawdziwym oczkiem w głowie
mieszkańców. Cieszę się, że ten rejon miasta będzie jeszcze
piękniejszy. Mieszka tu coraz więcej młodych rodzin, ludzie
wracają z zagranicy, bo widzą potencjał miasta i piękno dzielnicy.
To bardzo optymistyczne.

nący prostopadle od numeru 7,
łączący kilka kolejnych budynków (28-32). A lada moment
wchodzimy na II etap modernizacji ulicy Świerkowej. W najbliższym czasie w dzielnicy
Pełcznica będzie się sporo działo.
Koszt wykonywanych obecnie przez miasto prac to ok. 185
000 zł. A trzeba też przypomnieć, że w rejonie Zamkowej

prowadzone są różnego rodzaju
prace od ubiegłego roku. Pod
koniec 2017 samorząd wykonał
m. in. dojazd i chodnik przy
numerach 2-3, a także dodatkowy przejazd do budynków 2931 wraz ze schodami dla pieszych. Wartość tych prac to ponad 100.000 zł. Budowa nowego placu zabaw na Zamkowej
i siłowni to kolejne 100.000 zł.

Docieplone elewacje budynków, a pod domem wygodny chodnik
i droga, którą buduje miasto. Przebieg prac sprawdzali niedawno
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, radny Sławomir Łukawski
i Kacper Nogajczyk, prezes miejskiej spółki ZGK, które realizuje
zadanie

Awantura o płaskorzeźbę
Na portalach
społecznościowych rozpętała
się niemalże histeria
w związku z przykryciem
podczas prac płaskorzeźby
na jednym z budynków
(nr 6). Gipsowy wizerunek
przedstawiał kobietę
z tulącymi się do niej
dziećmi. Była to dość
charakterystyczna
płaskorzeźba, do której
z pewnością mieszkańcy
Pełcznicy mieli
sentymentalny stosunek.
Nie miała jednak statusu
zabytku.
W internetowych wpisach można było przeczytać
m. in. o „barbarzyństwie” i „niszczeniu historii”, a nawet spawie
„dla prokuratora”...
Płaskorzeźby nie dało się „zdjąć” i zamontować ponownie
- ale zostanie odtworzona, według zapewnień Prezesa
Waldemara Tomczaka. Zarządca deklaruje pełne odtworzenie
wizerunku.
- Budynki przy Zamkowej powstały ok. 1933 roku, zostały
wybudowane dla pracowników ówczesnej fabryki Hodermana,
właściciela Klimatora - wyjaśnia Tadeusz Rubnikowicz,
współtwórca cyklicznego wydawnictwa poświęconego historii
Świebodzic pn. „Dzieje miasta”. - Płaskorzeźba, o którą w tej
chwili jest tyle hałasu, nie przedstawia większej wartości
historycznej, była po prostu ozdobą budynku, mającą walor
sentymentalny. W sytuacji, gdy jest deklaracja o odtworzeniu tego
witerunku, nie widzę żadnego problemu. Tym bardziej, że to nie
był zabytek. Jeśli wróci po zakończeniu prac, to naprawdę nie ma
się czego czepiać i robić burzę w szklance wody.

FOT. UŻYCZONE Z FORUMSWIEBODZICE.PL/ŁUKASZ PELIKAN

T

o pierwszy, tak kompleksowy remont prowadzony w dzielnicy Pełcznica od dziesiątków lat.
Przy ul. Zamkowej trwa termomodernizacja kilkunastu budynków oraz budowa dróg i chodników.
Prace związane z dociepleniem budynków i wymianą dachów prowadzi firma Prefekt,
zarządca wspólnot. Wspólnoty
skutecznie pozyskały dofinansowanie na termomodernizację ze
środków Aglomeracji Wałbrzyskiej - a należy tu podkreślić, że
zostały one wydzielone z ogólnej puli po intensywnych zabiegach samorządowców, będących liderami AW.
To dzięki staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza
i innych szefów gmin AW wydzieliła w swoim ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
odrębną kwotę przeznaczoną
właśnie na termomodernizację

Przy okazji skorzysta WSK
Podczas odwiedzin na Zamkowej radny Sławomir Łukawski
zwrócił uwagę burmistrza Bogdana Kożuchowicza na problem
z dojściem do budynku na Osiedlu WSK 2. Potrzeba tam wykonać
kawałek chodnika prowadzącego do budynku, obecnie jest tam
tylko coś w rodzaju dojazdu wykonanego z kamieni i nawierzchni
z gruntu. Chodnik będzie wykonany w najbliższym czasie
- zostanie wydzielony z części trawnika, a droga zostanie
wyłożona kostką betonową. Brawa dla radnego Łukawskiego
za skuteczne działalnie.

130 metrów, ale jakie ważne!
M

ieszkańcy budynków
Strzegomska 20a i 20b
mają wykonany wygodny dojazd do swoich posesji.
Miasto utwardziło i odwodniło
135 m drogi, która przez dziesiątki lat była nawierzchnią szutrową, pełną nierówności, pofałdowań i dziur.
Zakres zadania obejmował
wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi z kostki betonowej o szerokości 4,5 m, ograniczonej betonowymi krawężnikami. W miejscu połączenia
z istniejącą nawierzchnią ul.
Towarowej, drogę odpowiednio
poszerzono.
Celem odwodnienia drogi
nawierzchni jezdni nadano jednostronny spadek poprzeczny
oraz podłużny. Przy krawężniku
wykonano ciek z jednego rzędu

kostki betonowej. Wody opadowe są kierowane do studzienek
ściekowych znajdujących się
przy krawężniku i kierowane do
kanalizacji.
Koszt prac to 155 000 zł.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. - Dziękujemy za wykonanie tego dojazdu, czekaliśmy
długo, ale efekt jest bardzo

zadowalający, mamy wygodną i
szeroką drogę - mówią mieszkańcy budynków.
- Spotkałem się z lokatorami
i poprosiłem, by w „zamian” za
wykonaną inwestycję mieszkańcy zagospodarowali i uporządkowali teren zielony wokół
posesji i przylegający do nowo
wykonanej drogi. Mieszkańcy

zadeklarowali, że wykonają te
prace z prawdziwą przyjemnością, więc będzie tu nie tylko
wygodniej, ale i ładniej - cieszy
się burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W kolejnym etapie miasto
wykona tu także oświetlenie.

Pamiątkowa tablica
Jeden z internautów (bo informacja ukazała się także
na oficjalnym portalu miejskim) zaproponował, by na budynku
Strzegomska 20b zamontowac tablicę pamiątkową
przypominającą, że był tu pierwszy budynek dworcowy
w Świebodzicach. I taka tablica na budynku się pojawi, fajnie,
że mieszkańcy zgłaszają takie postulaty, i jak widać nie trzeba być
„miłośnikiem” Świebodzic by mieć ciekawe inicjatywy dotyczące
historii miasta.

Droga, choć służy dwóm budynkom, miała ogromne znaczenie
dla ich mieszkańców. To dwie wspólnoty, które z dbałością
gospodarzą na mieniu, jeden z budynków ma już odnowioną
elewację i ogrodzenie. Na zdjęciu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i Alina Komaszyło, zarządca wspólnoty
i mieszkańcy

Ankieta dla mieszkańców
- czekamy na Twoją opinię
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ważna ankieta

D

rodzy Czytelnicy, zamieszczamy dziś anonimową ankietę dotyczącą rządowego programu Mieszkanie
Plus. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz na jednej z sesji deklarował, że chce zapytać świebodziczan o mieszkania plus by
mieć wiedzę, jakie byłoby zainteresowanie takimi mieszkaniami w naszym mieście. Już dziś

wiadomo jest, że nie będą one
tak tanie, jak zapowiadano
- w Jarocinie, gdzie oddano
pierwsze lokale do użytku, koszt
najmu ok. 50-metrowe mieszkania wynosi 1300-1400 zł.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.
Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą dla gminy istotną
informacją na temat oczekiwań
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i potrzeb mieszkaniowych. Odpowiedzi zajmą Państwu chwilkę, a dla nas będą bardzo ważnym materiałem do analizy - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Ankietę należy dostarczy do
Urzędu Miejskiego, Rynek 1
- można zostawić w okienku
podawczym lub w sekretariacie.
I

7-miesięczna sunia skatowana
przez swojego właściciela
6
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§ pod paragrafem/ważne sprawy

Służby stanęły na wysokości zadania, błyskawicznie ustaliły i zatrzymały oprawcę

many i osadzony w policyjnym
areszcie. W czwartek miał zostać doprowadzony do prokuratury celem przedstawienia zarzutów. Wierzymy, że dzięki
zeznaniom wielu świadków,
zwyrodnialec się nie wywinie
i słono zapłaci za swoje bestialstwo.
Z panią Kasią, która opiekuje
się obecnie pieskiem, kontaktowali się także pracownicy z naszego magistratu, deklarując
chęć pokrycia kosztów operacji.
Urząd zadeklarował zakup dla
pieska wysokoenergetycznej
karmy, potrzebnej do rekonwalescencji.
- Jestem bardzo zbudowana
takim odzewem, chęcią pomocy, a przede wszystkim błyskawicznym zadziałaniem służb
w Świebodzicach - mówi pani
Kasia. - Rano zgłosiłam sprawę,
a po południu oprawca już siedział. Dziękuję Straży Miejskiej
i zwłaszcza Policji za błyskawiczną reakcję. Nie mogłam
przyjechać do komisariatu złożyć zeznania, to policjanci przyjechali do mnie. Nie spotkałam
się jeszcze z takim potraktowaniem sprawy, jestem w szoku
i naprawdę wzruszona, że tak się
to potoczyło.
Piesek przeszedł w środę 25
kwietnia operację, lekarz musiał
usunąć część połamanej kości.
Sunia będzie teraz poddawana
rekonwalescencji, będzie wymagała leków i spokoju. Pani

REKLAMUJ

Naszej świebodzickiej Policji i Straży Miejskiej należą się
podziękowania - za to, że nie zlekceważyli sprawy - choć to „tylko”
pies dla niektórych. O służbach zazwyczaj mówi się i pisze źle,
narzekamy, krytykujemy, obrażamy ich w sieci. Ale kiedy trzeba
podziękować, pochwalić - to już nie jesteśmy tacy chętni.
Dlatego my dziękujemy w tym miejscu zarówno Panu Łukaszowi
Gilowi Komendantowi SM jak i Panu Januszowi Kozendrze
komendantowi Komisariatu Policji za sprawne działania w sprawie
zmaltretowanego zwierzaka. A wszystkich prosimy, by reagować,
jeśli widzimy, że wokół nas dzieje się krzywda - obojętnie,
czy dotyczy to człowieka czy zwierzęcia. Jeśli będziemy reagować,
to tylko wówczas będzie można coś z problemem zrobić.

Zaostrzone przepisy - większe kary
W kwietniu tego roku rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej
kary dla oprawców zwierząt. Na mocy nowych zapisów sprawcom
grożą już nie dwa, lecz trzy lata więzienia. W sytuacjach
szczególnego okrucieństwa, kara może wynieść nawet pięć lat.
Obligatoryjna, a więc nieuchronna dla sprawcy będzie orzekana
przez sąd nawiązka w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł na cel
związany z ochroną zwierząt. W ostatnich pięciu latach nawiązkę
w wysokości od 5 tys. zł do 10 tys. zł orzeczono... dwa razy,
natomiast od 10 tys. zł do 20 tys. zł tylko raz.

Kasia przyznaje, że na razie
pieska nie wyda nikomu, choćby zapukała do niej armia.
- To maleństwo jest przerażone, boi się wszystkiego, nie
można nawet wykonać bardziej
gwałtownego ruchu ręką, bo

SIĘ!

Odwiedź majowe Targi Pracy

Z

Podziękowania

apraszamy osoby poszukujące zatrudnienia na X Świebodzickie Targi Pracy. Już 15 maja w Miejskim Domu Kultury
będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy z miasta, porozmawiać z pracodawcami a także uzyskać porady od pracowników publicznych służb zatrudnienia.
Targi potrwają w godzinach 10:00-13:00, pamiętajmy o zabraniu ze sobą CV.

pies natychmiast kuli, się, piszczy. Tylko mnie zaufała, a ja
tego zaufania nie zawiodę. Widać, że była regularnie bita,
świadczą o tym stare urazy, które potwierdził weterynarz. Zrobię wszystko, by ten właścicieloprawca odpowiedział za to, co

FOT. UŻYCZONE

P

ieskiem zajęła się pani
Katarzyna, znana w swoim środowisku z bezwzględnościwobecoprawców zwierząt. Pani Katarzyna
zapowiedziała, że nie odpuści
dopóki sprawca nie stanie przed
sądem. A kat czworonoga stanie
przed wymiarem sprawiedliwości szybciej, niż byśmy się
spodziewali. W sprawę mocno
zaangażowali się świebodziccy
strażnicy miejscy, policja i urzędnicy z magistratu.
Informacja o pobitym zwierzęciu pojawiła się na dwóch
największych powiatowych portalach - doba.pl i swidnica24.pl
tego samego dnia, we wtorek 24
kwietnia. Media pisały o skatowanej, 7-miesięcznej suni, właściwie jeszcze szczeniaku, która
w wyniku obrażeń ma połamane
łapy i miednicę.
Internauci szybko zorganizowali akcję w sieci, by namierzyć
oprawcę.
Swoje działania rozpoczęli
też świebodziccy strażnicy miejscy oraz świebodzicka policja.
- Właściciel został szybko
ustalony i w wyniku działań prowadzonych wspólnie z policją
osadzony w policyjnej izbie
zatrzymań - mówi Łukasz Gil,
komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach.
Artur P. rzeczywiście jeszcze tego samego dnia, w którym
wpłynęło zgłoszenie o zmaltretowanym psiaku, został zatrzy-

Pobita sunia to jeszcze szczeniak, ma 7 miesięcy. Ale jak
na razie od ludzi doznała samych krzywd
zrobił, dziękuję wszystkim za
wsparcie.
Mamy nadzieję, że piesek
zazna już tylko dobra od ludzi,

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

liczymy także na skuteczne
działanie wymiaru sprawiedliwości. O sprawie będziemy informować.

O co chodzi z opłatą abonamentową?

W

związku z zawiadomieniem członków SM
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach
dotyczącym obowiązujących taryf za wodę i ścieki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Świebodzicach pragnie wyjaśnić kilka najważniejszych
kwestii. Wokół tematu opłaty
abonamentowej narosło wiele
nieporozumień, dlatego pragniemy wyjaśnić istotę sprawy.

Opłata abonamentowa za
wodę i ścieki jest od lat określonym polskim prawem składnikiem ceny za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków, od
dawna płacą ją wszyscy Świebodziczanie, w tym także Spółdzielnia. Płacąc tę opłatę pokrywacie Państwo wyłącznie niezbędne koszty wynikające z tytu-

łu świadczenia usług na Waszą
rzecz.
Bardzo mocno chcieliśmy
zaakcentować, że nowe taryfy
są o wiele korzystniejsze od poprzednich dla większości naszych odbiorców w mieście. Po
pierwsze - po raz kolejny zachowują niezmienione podstawowe ceny, wynikające z naszych
usług tzn. cenę wody i ścieków,
a ponadto obniżają wspomniane już wcześniej opłaty abonamentowe za wodę i ścieki wobec ok. 67% Świebodziczan,
co obrazuje załączona tabela.
Faktem jest, że obniżenie opłat
abonamentowych za wodę i ścieki nie dotyczy jednak wszystkich mieszkańców. W przypadku Spółdzielców opłata abonamentowa za wodę i ścieki wzrosła, a wynikało to z konieczności wyeliminowania ogromnej
dysproporcji w wysokości kosz-

tów, jakie ponosiły gospodarstwa domowe z tytułu tej opłaty
w roku 2017 (w dużych budynkach był to koszt rzędu 2 zł miesięcznie, natomiast w przypadku
małych budynków około 6,80
zł.). Przepisy nie pozwalają nam
na tolerowanie takiej sytuacji,
gdyż wysokość opłaty abonamentowej za wodę i ścieki musi
być proporcjonalna do ilości
świadczonych usług. Stąd podwyższeniu opłat abonamentowych dla dużych budynków
wielorodzinnych towarzyszyło
ich obniżenie w pozostałych
budynkach. Pozwoliło to jednak na ujednolicenie stawek
w stosunku do wszystkich odbiorców.
Pragniemy podkreślić, że
usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych świadczone były przez
Gminę Świebodzice na rzecz

wszystkich Świebodziczan od
lat - nieodpłatnie. Możliwość
wprowadzenia odpłatnych usług
związanych z odprowadzaniem
wód opadowych nie jest realizacją własnego planu ZWiK,
lecz wynika z nałożonego na
Zakład obowiązku wdrożenia
przepisów prawa Unii Europejskiej. Wymaga też podkreślenia,
że zarówno władze Świebodzic
jak i ZWiK (inaczej niż np. we
Wrocławiu lub Bielsku-Białej)
zwlekają z wprowadzeniem
odpłatności za świadczenie tej
usługi do czasu, gdy stanie się
to obowiązkiem jednoznacznie
potwierdzonym wysokością
opłat, jakie zmuszeni będziemy
ponosić na rzecz budżetu Państwa.
I

Analiza dotycząca zmiany opłat abonamentowych
Grupa taryfowa

Taryfa
poprzednia

Taryfa
obecna

Zmiana
opłaty

Skutki zmian
taryfy

Ilość
gospodarstw [%]

Budynki jednorodzinne obecnie WD/SB
Budynki jednorodzinne obecnie WD/SK
Budynki wielorodzinne/obecnie WD/SB
Budynki wielorodzinne/obecnie WD/SK
Lokale w budynkach wielorodzinnch/
obecnie WŚL
Budynku wielorodzinne/ obecnie WŚO

23,64
23,64
50,24
50,24

19,43
31,51
19,43
31,51

-4,21
7,87
-30,81
-18,73

zmniejszenie 998
zwiększenie 94
zmniejszenie 275
zmniejszenie 285

10,16%
0,96%
2,80%
2,90%

9,67
50,24

7,55
119,03

-2,12
68,79

zmniejszenie 5017
zwiększenie 3152

51,08%
32,09%
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P

onad setka propozycji na
hasło, które będzie nam
towarzyszyć przez cały
rok obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości - to prawdziwy powód
do radości. Bo fakt, że tak wielu
mieszkańców - w bardzo różnym wieku - zadało sobie trud,
by usiąść, pomyśleć i przygotować własną propozycję - jest
niezwykle budujący i pokazuje,
że to ważne dla nas święto.
Święto, z którego powinniśmy
się przede wszystkim cieszyć.

społeczeństwo

- Dlatego wybrane przez nas
hasło nawiązuje właśnie do tej
radości. Cieszymy się, bo jest
z czego - podkreślał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
podczas uroczystego spotkania
ze wszystkimi uczestnikami
konkursu na miejskie hasło obchodów rocznicy.
Spotkanie odbyło się 24
kwietnia w Miejskim Domu
Kultury, z udziałem bardzo licznej grupy mieszkańców. Dyplomy i nagrody dla uczestników,
oprócz burmistrza Bogdana
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Nagrody i dyplomy wręczali burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Prezes ZWiK
Piotr Zalewski i Prezes ZGK Kacper Nogajczyk

Autor zwycięskiego hasła, Kacper Nosal - jak widać nie bardzo
lubi się fotografować :)

Kożuchowicza, wręczali także:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans oraz prezesi dwóch spółek miejskich,
będący fundatorami upominków: Kacper Nogajczyk prezes
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
oraz Piotr Zalewski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o.. Obaj panowie ufundowali dla wszystkich uczestników konkursu bardzo wyjątkowe prezenty - każdy otrzymał
flagę.
Do konkursu zgłoszono ponad setkę propozycji, a jury
wybrało hasło zaproponowane
przez gimnazjalistę Kacpra

Nosala: „Stulecie Niepodległości źródłem Świebodziczan
radości”. Będzie ono towarzyszyć wszystkim miejskim wydarzeniom, organizowanym w ramach obchodów tej ważnej
rocznicy przez cały 2018 rok.
Przypomnijmy tylko, że patronat nad obchodami setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj
suwerenności w Świebodzicach
objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. A w ramach wydarzeń zaplanowano
jeszcze m. in. rodzinny quiz his-

toryczny, „sportową setkę” podczas Dni Świebodzic, „Projekcje w kinie Wolność” - cykl
spotkań filmowych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej a także
konkurs plastyczny, zorganizowany przez dwutygodnik społeczno-samorządowy „Gazeta
Świebodzicka” pod hasłem „Biało-czerwone - moje barwy narodowe”. Uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu, na którym
napłynęło bardzo dużo prac, już
w czwartek, 26 kwietnia.
I

KAŻDY UCZESTNIK DOSTAŁ
FLAGĘ I LEGENDY ŚWIEBODZICKIE

Grupowe zdjęcie uczestników konkursu

Podziękowania za piękną postawę obywatelską

szczególny sposób rozpoczęła się sesja Rady MiejW
skiej w Świebodzicach w dniu

24 kwietnia. Zanim rozpoczęło
się procedowanie nad uchwałami, burmistrz Bogdan Kożuchowicz na forum rady złożył
podziękowania i przekazał upominki dwóm wyjątkowym osobom.
Trafiły one w ręce pani Luby
Paszkowskiej i Pana Grzegorza Purzyńskiego. Pani Luba
służyła pomocą jako tłumacz
podczas groźnego wypadku, jaki wydarzył się na rogatkach
Świebodzic w Wielką Sobotę.
Autokar z rosyjskimi turystami
wpadł do rowu. Pani Luba spędziła cały dzień rozmawiając

z poszkodowanymi, przekazując im ważne informacje, pocieszając, dodając otuchy.
- Dziękujemy za poświęcony
czas, za wsparcie i zwyczajną,
ludzką życzliwość i piękną, obywatelską postawę - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Skromna świebodziczanka przyznała, że jest jej bardzo miło, ale
przecież nie zrobiła niczego
wielkiego, zachowała się po
prostu tak, jak powinna.
Z kolei pan Grzegorz to nasz
lokalny bohater, który zatrzymał
i obezwładnił bandytę na ulicy.
Mężczyzna zaatakował starszą
kobietę, wyrywając jej torebkę.
Pech chciał, że świadkiem zdarzenia był pan Grześ, który nie
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myśląc wiele pobiegł za rabusiem i dokonał obywatelskiego
zatrzymania.
On także podkreślał, że każdy
na jego miejscu zachowałby się
tak samo.
Rada Miejska podziękowała
gościom brawami i słowami
uznania.
Na sesję nie mógł przybyć
lekarz ze szpitala Mikulicz, Damian Brzoza, który na wieść
o wypadku przyjechał do szpitala mimo wolnego dnia, by zająć
się rannymi. Gratulacje i upominek czekały także na Kingę
Stochłę, naszą utalentowaną flecistkę, która niedawno została
stypendystką Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Pamiątkowe zdjęcie grupy Pszczółki z Przedszkola nr 2

O panu Grzesiu i jego
bohaterskim czynie
pisaliśmy już w ubiegłym roku
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Niska emisja - duże efekty

G

mina Świebodzice w dniu
19.05.2017 r. podpisała
z Instytucją Pośredniczącą
Aglomeracji Wałbrzyskiej
umowę o dofinansowanie na podstawie której planuje do końca roku
2018 zrealizować projekt pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
w Gminie Świebodzice”.
Całkowita wartość projektu wnosi
7 433 750,56 PLN, natomiast Gmina
uzyskała z Funduszu na realizację
zadania 6 110 786,96 PLN.
Projekt został podzielony na odrębne zadania. Są to:

G Budowa Centrum Przesiadkowego Plac Dworcowy

Zadanie jest w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia budowy to 31.05.2018 r. W ramach

zadania Gmina planuje przebudowę
drogi w celu wydzielenia placu
manewrowego dla samochodów
i autobusów, wydzielenie zatoki
autobusowej, utworzenie miejsc postojowych, położenie nowego chodnika, przebudowę placów przy budynku, utworzenie miejsc zielonych
w postaci trawników i krzewów
ozdobnych, postawienie nowego
ogrodzenia, budowę ścieżki rowerowej, postawienie małej architektury,
tj. stojaki na rowery, kosze na odpadki, siedziska, przebudowę istniejącej
instalacji elektrycznej oświetlenia
ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej.
Zadanie realizuje dla Gminy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ STAŃCZYK” sp.j.
Całkowita wartość zadania to:
2 473 993,41 zł kwota dofinansowania to 1 915 434,80 zł.

G Budowa inteligentnych przystanków

o ewentualnych opóźnieniach.
Przystanki będą zlokalizowane na ul.
Wałbrzyskiej, ulicy Aleje Lipowe,
ulicy mieszka I oraz na Osiedlu Sudeckim.
Planowana wartość zadania to:
996 287,37 zł kwota dofinansowania
846 844,26 zł.

G Budowa ścieżek rowerowych

Zadanie realizuje dla Gminy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ STAŃCZYK” sp. j.
Całkowita wartość zadania to:
2 088 244,76 zł , kwota dofinansowania to: 1 775 008,05 zł.

Zadanie zaplanowane jest na
drugą połowę roku 2018. Przystanki
będą wyposażone w tablice elektroniczne informujące o planowanej
godzinie przyjazdu autobusu oraz

Zadanie jest w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia budowy to: 30.08.2018 r. W ramach
zadania Gmina planuje wybudować
ok 2,5 km dróg rowerowych m.in. na
ulicy Piasta, na ul. Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej, Świdnickiej.

G Zakup ekologicznego autobusu

Gmina jest w trakcie wyłonienia
Wykonawcy. Zadanie zaplanowane
jest również na drugą połowę 2018 r.

Planowana wartość zadania to
1 300 000,00 zł kwota dofinansowania 989 373,98 zł.

G Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego

Ul. Graniczna i Sienna, budowa
oświetlenia drogowego ciągu pieszo
- jezdnego ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Świebodzicach oraz
budowa i przebudowa oświetlenia
drogowego w celu doświetlenia
przejść dla pieszych na ul. Strzegomskiej | i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r.
Całkowita wartość zadania to 265
921,08 zł kwota dofinansowania to:
226 032,92 zł.
Zadanie zrealizowały dla Gminy:
1. Zakład Robót teletechnicznych
„TEFLA” (dot. doświetlenia przejść
dla pieszych na ul. Wałbrzyskiej i na
ul. Strzegomskiej)
2. „Ćwik” Andrzej Ćwik z siedzibą
w Świdnicy 9 dot. przebudowy oświetlenia na ul. Granicznej i Siennej
oraz budowy oświetlenia drogowego
ciągu pieszo-jezdnego ul. Mar-szałka
Józefa Piłsudskiego w Świe-bodzicach).

W ramach projektu dotyczącego
wdrażania strategii niskoemisyjnych
w Gminie Świebodzice zostały zaplanowane dodatkowo wydatki dotyczące inspektora nadzoru oraz promocji ww. projektu, który został dofinansowany w ramach osi Priorytetowej nr 3 „ Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 „ Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

To już za chwilę
- najsłodsze
święto w regionie
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

J

uż 5 maja bawimy się na
naszym dorocznym, najsłodszym święcie, Święcie
Czekolady.
W imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza i zakładów Śnieżka ZPC zapraszamy do Parku Miejskiego od
godz. 14:00 - będzie się tu naprawdę bardzo dużo działo.
Mamy nadzieję, że wszyscy ci,
którzy planują wyjazdową majówkę, zdążą już wrócić, nie
możecie tego przegapić!
Tegoroczna edycja będzie
jeszcze lepsza, niż poprzednie
- a jedną z atrakcji będzie wspólne gotowanie z Julką Cymbaluk, zwyciężczynią 2. edycji
Master Chefa Junior! Będzie
więc pyszne gotowanie z użyciem słodkich produktów, ale
też wesoło i dowcipnie - bo Julka to prawdziwy wulkan energii
i optymizmu.
Święto Czekolady to moc
atrakcji dla dzieci - zatem ko-

chani szykujcie się na mega
klockowisko i roboty z klocków
LEGO, a także pokaz eksperymentów z udziałem ciekłego
azotu - zdaje się, że będziemy
produkować gigantyczną, mroźną pianę.
Do tego także tor do mini
golfa, 5 maskotek bajkowych,
dmuchańce, gry, zabawy, i oczywiście hektolitry czekolady.
Podczas naszego festynu
odbędzie się też bardzo ważna
premiera - Krówki Świebodzickiej, czyli nowego produktu ze
Śnieżki. Ciekawe czy będzie
poważnym zagrożeniem dla
Michałków, Trufli czy galaretek.
Pogodę mamy zamówioną,
atrakcji moc, szykuje się więc
naprawdę świetna zabawa, koniecznie zaplanujcie ten dzień
w Świebodzicach!
Przy okazji zapraszamy także
do udziału w biegu w ramach
Cała Polska biega.
I

Majówka w Starej Kopalni

zaproszenia na „majówkę”

piątek, 27 IV 2018
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Maszerujemy 19 maja
imieniu Stowarzyszenia
„Senior=Aktywny ObyW
watel” zapraszamy mieszkań-

ców miasta do udziału w Ogólnopolskim Marszu Nordic
Walking studentów trzeciego
wieku oraz stowarzyszeń senioralnych.
Marsz odbędzie się w sobotę 19 maja. Patronat honorowy nad wydarzeniem ponownie objął Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
Zbiórka w Rynku o godzinie11.00. Stąd maszerujemy do
Zamku Książ. W drodze powrotnej zapraszamy na ognisko, które rozpalimy w dolinie
różaneczników - zaprasza Bo-

N

asza flagowa impreza majówkowa, czyli
Święto Czekolady, dopiero 5 maja, zatem kto
nie wyjeżdża na długi weekend, może zajrzeć do
pobliskiego Wałbrzycha, a konkretnie do Starej
Kopalni.

Odbędzie się tu kolejna Moc Maszyn! 4 dni
wrażeń, motoryzacyjnych nowinek, a do tego
codziennie strefa dzieci, strefa historii (niezwykłe
pojazdy z niesamowitymi historiami), festiwal
food trucków i koncerty!

OTO ROZKŁAD JAZDY MOCY MASZYN
30/04 - ECO DAY
Godz. 12:00 - Finał akcji Bezpieczny Kierowca
2018
Godz. 12:00-18:00 - strefa mocy (prezentacja
pojazdów nowych marek), strefa dzieci
(gry i animacje)
Godz. 17:00 - koncert Anja Sei na placu
eventowym - wstęp wolny
Godz. 18:00 - spotkanie w kawiarni
Sztygarówka z Adamem Kornackim
- dziennikarzem motoryzacyjnym, związanym
z telewizją TVN Turbo

1/05 - DZIEŃ POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH
Godz. 12:00-18:00 - strefa mocy (prezentacja
pojazdów), strefa dzieci (retro gry), strefa
historii
Godz. 18:00 - koncert KRAMBABULA na placu
eventowym - wstęp wolny

2/05 - DZIEŃ POJAZDÓW
SPECJALISTYCZNYCH
Godz. 12:00-18:00 - strefa mocy (prezentacja

pojazdów), strefa dzieci Faurecia Wałbrzych
dzieciom, konkursy
Godz. 17:00 - spotkanie w kawiarni
Sztygarówka z duetem rajdowym: Michałem
Walkowskim i Grzegorzem Cyganikiem
Godz. 19:00-23:00 - Festiwal Progresywnego
Rocka w Klubie Muzycznym Montownia
(Wałbrzych Stara Kopalnia 2 maja 2018);
wejście od godz. 18:00; wstęp biletowany
- przedsprzedaż 15 zł; w dniu koncertu: 20 zł.

3/05 - DZIEŃ POJAZDÓW
SPORTOWYCH I RAJDOWYCH
Godz. 10:00 - 3 Wałbrzyski Rajd Rodzinny
- start i meta w Starej Kopalni
Godz. 12:00-18:00 - strefa mocy (prezentacja
pojazdów), strefa dzieci (gry i animacje)
Godz. 14:00 - spotkanie z kierowcą rajdowym
Stefanem Romeckim i Jerzym Mazurem
na placu eventowym
Godz. 17:00 - spotkanie w kawiarni
Sztygarówka z Pawłem Krysiakiem - kierowcą
rajdowym, Mistrzem Polski w klasie 4F
Godz. 18:00 - koncert 4 Szmery na placu
eventowym - wstęp wolny

gumiła Kuliberda, prezes Stowarzyszenia. - Liczy się dobry
humor, ruch na świeżym po-

wietrzu i miło spędzony wspólnie czas.
Serdecznie zapraszamy.

ŚWIEBODZICKI DZIEŃ AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA
,,POD WSPÓLNYM DACHEM NIEBA”
25 maja 2018 r. w godz. od 9.00-12.30
PROGRAM IMPREZY:
G 9.00 - Msza św. w parafii p.w. Piotra i Pawła
w Świebodzicach
G 10.00 - Utworzenie ,,kręgu życzliwości”
wo-kół Ratusza

G 10.20 - Przemarsz ulicami miasta do Parku
Miejskiego z orkiestrą dętą na czele
G 11.00 - prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca
,,Wałbrzych”; integracyjne zabawy teatralne
w Parku Miejskim
G 13.00 - Zakończenie imprezy.
Patronuje Burmistrz Miasta Świebodzice
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rozmaitości

NOWOŚCI
W WODNYM CENTRUM
REKREACJI
Wartość
piątek, 27 IV 2018

nakładów
w Wodnym C
entrum
Rekreacji to

2 mln zł

ak już Państwa wielokrotnie
informowaliśmy, w zmoderJnizowanym
Wodnym Cen-

trum Rekreacji jest wiele
nowości, z których warto skorzystać - to tężnia solna, nowe
sauny, atrakcje dla maluchów,
itp. Gruntowną modernizację
obiektu samorząd zakończył
w lutym br. Poświęcimy każdej z nowości trochę, miejsca
ale tak naprawdę najlepiej
przekonać się i skorzystać
z tych wszystkich atrakcji na
miejscu, bo to wszystko zostało wykonane dla Państwa!
Serdecznie polecamy, a dziś
kilka słów o biosaunie.
Biosauna to sauna sucha
o umiarkowanej temperaturze
i zwiększonej wilgotności. Jest
dobrą propozycją dla osób,
które nie tolerują wysokiej
temperatury panującej w saunie fińskiej i wolą mniejszą
wilgotność niż w łaźni parowej. Idealnie nadaje się dla
osób starszych, z problemami
z nadciśnieniem lub upośledzeniem krążenia. To także
optymalna odnowa biologiczna dla kobiet. Biosauna wyłożona jest drewnem ze świerku
skandynawskiego o szczególnie przyjemnym zapachu. Jej
siedziska wykonane są z egzotycznego drewna Abachi.
Seansowi w biosaunie towarzyszy aromaterapia, która znakomicie relaksuje, odpręża
i wspomaga leczenie wielu
chorób. Ma działanie rozgrzewające, odkażające, bakteriobójcze, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Korzystnie działa
na drogi oddechowe. Poprawia
pracę układu oddechowego
i wzmacnia odporność.
Seans w biosaunie daje głębokie odprężenie fizyczne
i psychicznie. Wycisza umysł,
niweluje negatywne emocje
i obniża napięcie nerwowe
w ciele. Koi zmysły i wprowadza w dobry nastrój. Ma działanie odmładzające i relaksujące. Likwiduje zmęczenie.
Redukuje bóle i napięcia mięśni.
Biosauna wspomaga odchudzanie i usuwanie toksyn
z organizmu. Pobudza metabolizm i przyśpiesza przemianę
materii, przez co pomaga wyszczuplić sylwetkę.
Poprawia koloryt cery, kondycję i elastyczność skóry oraz
ukrwienie komórek. Łagodzi
objawy trądziku i podrażnienia. Naturalnie poprawia nawilżenie i wygląd skóry odmładzając ją. Znakomicie sprawdza się w przypadku osób mających skórę wrażliwą i problemy z pękającymi naczynkami. Po seansie nabiera ona elastyczności i jędrności, wygląda
młodziej i bardziej świeżo.
Seanse w biosaunie korzystnie wpływają na działanie układu hormonalnego. Redukują
zaburzenia miesiączkowania,
zaburzenia hormonalne okresu

dojrzewania oraz dolegliwości
klimakterium.
WSKAZANIA
LECZNICZE
I PROFILAKTYCZNE
 napięcie mięśni grzbietu
 bóle reumatyczne
 bóle stawów
 bóle mięśniowe
 choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie płuc
 choroby kardiologiczne:
nadciśnienie w I i II stadium
niedrożność tętnic obwodowych (I i II stopień wg Fontaine)
 dusznica bolesna, naczynioworuchowa, zawał serca
(nie wcześniej jak 6 miesięcy
po incydencie)
 obniżona odporność
 złe samopoczucie fizyczne i psychiczne
 zmęczenie
 nerwica, stres
 problemy z cerą
 zaburzenia hormonalne
 klimakterium
PRZECIWWSKAZANIA
 infekcje, antybiotykoterapia, stany gorączkowe
 duże problemy z nadciśnieniem i kłopoty z krążeniem
krwi
 niedokrwistość
 skłonność do krwawień
 cukrzyca
 choroby nowotworowe
 grzybice skóry, choroby
skóry ze zmianami ropnymi
i owrzodzeniami
 poważne choroby nerek,
wątroby, płuc
 ostre stany astmatyczne
i reumatyczne
 padaczka
 stany psychotyczne
 żylaki
 jaskra
 zaburzenia wydzielania
wewnętrznego (np. nadczynność tarczycy, niewydolność
kory nadnerczy),
 choroby zakaźne
TEMPERATURA: 60°C
WILGOTNOŚĆ: do 40%
ZALECANY CZAS POBYTU: od 15 min do 25 min
JAK KORZYSTAĆ
Przed przystąpieniem do
seansu w saunie należy umyć
całe ciało pod prysznicem
mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.
Przed wejściem do sauny
należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, okulary i klapki. W saunie należy siadać na
ręczniku. Ręcznik powinien
być rozłożony tak, aby żadna
część ciała nie stykała się
z powierzchnią drewnianą.
Należy także pamiętać o zachowaniu ciszy.

Pełcznica znów
na chwilę Czarnulą
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

sobotę, 14 kwietnia, do rzeki Pełcznicy w Świebodzicach wyciekła substancja ropopochodna. Plama
oleju spłynęła do nas z Wałbrzycha, najprawdopodobniej z jednego z tamtejszych zakładów.
Straż Pożarna ustawiła zaporę
na rzece, na wysokości mostu na
ul. Mikulicza, przywieziono
także słomę, która zatrzymała
i wchłonęła część substancji. Na
miejscu pojawił się Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian
Wołoszyn, służby miejskie, pracownicy Wydziału Zarządzania

Kryzysowego UM, Straż Miejska. Wezwano specjalistyczną
jednostkę chemiczną PSP z Legnicy, która pobrała próbki do
zbadania.
Wyciek na szczęście nie był
duży i nie doszło do poważnego
skażenia rzeki. Sprawę wyjaśnia
wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najprawdopodobniej sprawcą zanieczyszczenia rzeki jest ta sama firma,
z której doszło do wycieku rok
temu. Niestety kary za tego typu
zdarzenia są dość symboliczne
- 500 zł mandatu...

Owocne posiedzenie Kapituły Via Artis Polonia
dniu 21 kwietnia br.
W
w biurze poselskim europosła Bogdana Zdrojewskiego

we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Alei
Chwały Sztuki i Rzemiosła Pol-

skiego - Via Artis Polonia.
W zebraniu udział wzięli: Bogdan Zdrojewski, Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, prof. Michał Sachanbiński, autor projektu dr Janusz
Kujat oraz rzecznik prasowy
Festiwalu Targira-art. redaktor
Wiesław Tomaszewski.
Tematem posiedzenia było
zatwierdzenie projektu budowlanego przygotowanego przez
Gminę Świebodzice, który był
referowany przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza oraz
analiza i przyjęcie logotypu
VAP wg. projektu dr Janusza
Kujata. Projekt budowlany oraz
kosztorys po wnikliwej analizie
przez członków Kapituły został
pozytywnie zaakceptowany

i przyjęty jako ostateczna wersja zagospodarowania esplanady
w Świebodzicach.
- Bardzo budujące jest że
w celu realizacji tego projektu,
już na obecnym etapie Gmina
Świebodzie może ubiegać się
o zewnętrzne środki finansowe
dla realizacji całego założenia.
Jest w tym niewątpliwie zasługa
Ministra B. Zdrojewskiego, który ma ogromne doświadczenie
w realizacji projektów ściśle
związanych z promocją kultury.
Następnie głos zabrał dr Janusz Kujat i zaprezentował wraz
z pełnym omówieniem symboliki logo projektu VAP własnego
autorstwa. Po krótkiej dyskusji
i drobnych uwagach logo zostało przyjęte, jako oficjalny lo-

gotyp całego projektu i od tej
pory będzie publikowane jako
symbol Alei Chwały Sztuki
i Rzemiosła Polskiego XXI
wieku, która już w niedługim
czasie powstanie w Świebodzicach.

Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.
„PAMIĘĆ i upamiętnianie” to
pierwszy z tematów, podczas
których uczniowie zastanawiali
się, co to znaczy „upamiętniać”
i jak można to robić. Następnie,
wykorzystując kalambury, mieli
zaprojektować rzeźbę odzwierciedlającą słowo „pamięć”.
Drugi temat to „Getto i wojna
oczami dziecka”. Po wysłuchaniu fragmentu z książki „Arka

czasu” M. Szczygielskiego opisywali emocje towarzyszące
bohaterowi, a także, jak odbierał pierwsze dni wojny. Podczas
czytania kolejnych fragmentów
z książek „Wszystkie moje mamy” R. Piątkowskiej i „Wyspa
przy ulicy Ptasiej” U. Orvel dowiedzieli się, jakie były powody
tworzenia zamkniętej dzielnicy
w getcie i jakie warunki w niej
panowały.

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
kwietnia 2018 roku przy19
padła 75. rocznica wybuchu powstania w getcie war-

szawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II
wojny światowej, a zarazem
pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
W tym roku Miejska Biblioteka
Publiczna włączyła się do akcji,
zapraszając do współpracy
członków Dyskusyjnego Klubu
Fantasy oraz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.
Wspólnie z klubowiczami
przygotowaliśmy żonkile, które

zostały rozdane podczas prowadzonych zajęć. W warsztatach
wzięli udział uczniowie z klas
IV b i VI c pod opieką pani
Anny Nowak. Na początek obie
grupy obejrzały film przygotowany przez Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. Pierwsze pytanie, jakie padło po obejrzeniu filmu - dlaczego żonkil?
Otóż jednym z ocalałych z getta
był Marek Edelman, ostatni
dowódca ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa). 19 kwietnia,
w rocznicę powstania, składał
bukiet żółtych kwiatów pod

Agnieszka Okarmus
FOT. ANNA NOWAK

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto
wracać do chwil, które pozostają
w naszej pamięci na zawsze...”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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zruszenia, wspomnienia, ludzie, którzych już nie ma,
a którzy towarzyszyli nam na początku naszego
życia. Nauczyciele, pedagodzy,
koledzy ze szkolnych ław - ich
najczęściej wspomina się podczas szkolnych jubileuszy. I tak
też było podczas jubileuszu 60lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława
Brniewskiego w Świebodzicach. Jubileuszu zaszczyciło
wielu znakomitych gości, absolwentów Trójki, którzy dziś
pełnią ważne funkcje w państwie, parlamencie czy samorządzie. Jednym słowem - Trójka wychowała osobowości.
W uroczystości, która odbyła
się w piątek, 20 kwietnia 2018
roku, wzięło udział wielu zaproszonych gości: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska - absolwentka Trójki; parlamentarzyści, przedstawiciele
władz powiatowych, Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, radni miejscy i powiatowi, ksiądz dziekan Józef Siemasz. Szkoła gościła także

jubileusz „Trójki”
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Wicekuratora Dolnośląskiego
Janusza Wrzala, a także gości
z zaprzyjaźnionego miasta Jilemnice w Czechach.
W sali gimnastycznej zebrała
się społeczność szkolna, absolwenci i emerytowani nauczyciele, szczególnie gorąco i ciepło
witani przez swoich dawnych
wychowanków. Nie zabrakło
wśród nich długoletniego dyrektora Trójki Janusza Kierula i
byłych nauczycieli, m. in. Anny
Ozgowicz, Haliny Nagięć, Heleny Kożuchowicz, Barbary
Kaliciak, Andrzeja Wankata
- lubiany wuefista, Ewy Kozłowskiej, Aleksandry Czarneckiej, Grażyny Baltadzi,
Danuty Włosek, Henryki Gajek, Ireny Wysockiej, Urszuli
Kruczek, Iwony Marcinkowskiej, Teresy Kikty, Krystyny
Dziurzyńskiej, Lidii Krawczyk, Renaty Łacek, Haliny
Blaźniak,
Bo, jak podkreślała dyrektor
SP 3 Jolanta Styrna-Grossman, osiągnięcia i bogata historia szkoły, to wynik pracy
uczniów i absolwentów, byłych
i obecnych nauczycieli, całych
pokoleń, które uczęszczały do
tej szkoły.
cd. str. 14

Emerytowani nauczyciele Trójki - to byli najważniejsi goście
jubileuszu

Uczniowie przygotowali jubileuszowy program artystyczny

Trójka po modernizacji
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 kształci obecnie około 600
uczniów, nad których wychowaniem czuwa 50 nauczycieli. Szkoła
w ostatnich dziesięciu latach przeszła wiele remontów zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki szczególnej dbałości o bazę
oświatową burmistrza Bogdana Kożuchowicza Trójka - podobnie
jak wszystkie inne placówki w mieście - przeszła
termomodernizację (wartość ok. 2 mln zł) i gruntowne
doposażenie.
Nakłady na poprawę stanu bazy oświatowej w mieście
oraz podniesienie jakości kształcenia w świebodzickich szkołach
w ostatnich 10 latach wyniosły ok. 20 mln zł.

Od czego się wszystko zaczęło
12
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istoria szkoły, mieszczącej się w budynku
przy ulicy Świdnickiej
13, rozpoczyna się 1
września 1958 r.
Zarządzeniem Kuratorium
Okręgu Szkolnego we Wrocławiu została otwarta na terenie
miasta Świebodzic nowa szkoła Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia
Podstawowego Nr 6. Była to druga szkoła świecka w Świebodzicach.
2 września 1958 roku odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego. Kierownikiem placówki został Antoni Miodek.
Postać barwna i nietuzinkowa.
W czasie II wojny światowej brał
on czynny udział w walce z okupantem. Po wojnie kontynuował
pracę w zawodzie nauczycielskim, rozpoczętą przed wojną
w 1936 roku.
Jeszcze dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole
nie było ani jednej ławki w klasie,
ani jednej pomocy naukowej,
a nawet arkusza papieru kancelaryjnego. W ciągu jednak tych
dwóch dni - dzięki pomocy wszystkich szkół w Świebodzicach
i władz miasta - doprowadzono
szkołę do takiego stanu, że
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Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego można było prowadzić normalne zajęcia lekcyjne, choć na
wypożyczonym z innych szkół
sprzęcie. W ciągu miesiąca zakupiono dla szkoły całe wyposażenie oraz pomoce naukowe.
W pierwszym roku szkoła
liczyła 203 uczniów. Pracowało
w niej 7 nauczycieli - byli to:
Józefa Preisner, Czesława
Olendzka, Hanna Gadomska,
Marian Postawa, Antoni Miodek, Henryk Wardzyński, Maria Pawłowska.
W szkole przeprowadzano remont. Wymalowano wszystkie
pomieszczenia. Szczególnie okazale prezentowały się świetlica
i aula szkolna. Założono nową
instalację elektryczną, urządzono
toalety wewnątrz budynku, zmodernizowano centralne ogrzewanie. W pomieszczeniach piwnicznych zorganizowano kuchnię.
Budynek szkoły został ogrodzony siatką.
Szkoła tętniła życiem. Dużą
wagę przywiązywano do zajęć
pozalekcyjnych Już w następnym
roku szkolnym 1959\60 w placówce działały: koło teatralne,
koło żywego słowa, geograficzne, matematyczne, biologiczne,

robót ręcznych, SKS, chór. Wprowadzono jako przedmioty nadobowiązkowe język angielski,
francuski i niemiecki. Od początku funkcjonowania szkoła
posiadała salę gimnastyczną.
W kolejnych latach rosła liczba uczniów. W roku szkolnym
1960\61 wynosiła ona 352, a pracowało w niej 9 nauczycieli.
W lutym 1972r. wyremontowano dotychczas niewykorzystane pomieszczenia i urządzono
świetlicę z dożywianiem, z której
mogli korzystać uczniowie, a także nauczyciele świebodzickich
szkół.
3.09.1973r. po piętnastoletnim
kierowaniu szkołą, na emeryturę
przeszedł Antoni Miodek. Kierownikiem placówki został Zygmunt Pawiłojć, a jego zastępcą
Zofia Poks. W roku szkolnym
1975/76 po dwuletniej kadencji
szkołę opuścił Zygmunt Pawiłojć. Dyrektorem został wtedy
Janusz Kierul, a jego zastępcami kolejno byli Maria Kaśków,
Roman Pawliszyn, Barbara
Kaliciak i Urszula Kruczek.
W 1976r. w szkole powstały klasy o profilu sportowym. Na podstawie decyzji Kuratora Oświaty
i Wychowania w Wałbrzychu,

z dnia 30.05.1978 r., została zlikwidowana Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Świebodzicach, której
długoletnim dyrektorem był Jan
Wróbel. Dotychczasowy jej obwód włączono do Szkoły Podstawowej Nr 6. Nowo powstała
placówka decyzją Inspektora
Oświaty i Wychowania w Świebodzicach otrzymała numer 3.
W budynku przy ulicy Wolności
odbywało się nauczanie klas I
- III, w budynku przy ul. Świdnickiej - klasy IV-VI.
Z licznych osiągnięć uczniów
naszej szkoły tamtych lat należy
wspomnieć udział w Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Po zdobyciu
I miejsca w eliminacjach międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich, nasi uczniowie reprezentowali województwo wałbrzyskie w finale ogólnopolskim,
który odbył się w dniach 1920.04.1980 r. w Kielcach. Zwycięstwo dało chłopcom prawo
reprezentowania Polski w Międzynarodowym Turnieju Wiedzy
o Ruchu Drogowym w Londynie
(18-22.05.1980). Opiekunem naszej drużyny była pani Teresa
Kikta.
Skład pierwszego grona pedagogicznego: Irena Wysocka, Ludwika Karbowiak, Leokadia Bogdanowicz, Bronisława Łoboza, Marianna
Miller, Kalina Węgrzyn, Michalina Trawińska, Danuta Szpiech, Czesława Olendzka

Klasa VIII C wraz z nauczycielami, rok szkolny 1987/88

Nadanie szkole imienia przemawia dyrektor Janusz Kierul
Liczba uczniów i nauczycieli
ciągle rosła, dlatego zapadła decyzja o rozbudowie szkoły.
1.10.1980r. rozpoczęto budowę
prawego skrzydła budynku. Na
uroczystym apelu odczytano akt
erekcyjny, który po odpowiednim
zabezpieczeniu
wmurowano
w fundamenty nowo powstającego skrzydła budynku.
W latach 1982-1983 trwał
remont i rozbudowa budynku
szkolnego przy ulicy Świdnickiej. Warunki pracy w szkole
pogorszyły się. Uczniowie trzech
klas musieli odbywać zajęcia lekcyjne w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Jednak wszyscy
rozumieli sens tych chwilowych
niedogodnień.
Po feriach zimowych dzieci po
raz pierwszy zjadły obiad w nowej stołówce. W maju oddano do
użytku dobudowaną cześć bu-
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Dyrektorzy PSP nr 3
1958-1973
1973-1976
1976-1991
1991-2007
od 2007

Antoni Miodek
Zygmunt Pawiłojć
Janusz Kierul
Edward Godziński
Jolanta Styrna- Grossman

Obchody Dnia Patrona

dynku, w której urządzono następujące pracownie: historyczną,
biologiczną, wychowania plastycznego, matematyczną i polonistyczną.
Następnie rozpoczęto rozbudowę lewego skrzydła budynku,
której ukończenie zaplanowano
na wiosnę 1984 r.
3.09.1985 otwarto czytelnię,
w której zgromadzono środki
audiowizualne, filmy, slajdy, taśmy, płyty, słowniki, czasopisma
dla uczniów i nauczycieli.
8.10.1985 na terenie boiska
szkoły mieszczącej się przy ulicy
Wolności rozpoczęły się prace
przy budowie sali gimnastycznej.
Trzy lata później oddano do użytku nową salę gimnastyczną, nadano szkole imię Władysława
Broniewskiego oraz sztandar.
Odsłonięto także tablicę pamiątkową przed budynkiem szkoły.
Rada pedagogiczna oraz społeczność uczniowska postanowiły, że

Nadanie imienia szkole rok 1988
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Klasa VIII d rok szkolny 1988/89

6 kwietnia będzie Dniem Patrona.
Z końcem roku szkolnego
1991 na emeryturę przeszedł dyrektor Janusz Kierul. Obowiązki
dyrektora szkoły objął Edward
Godziński. Jego zastępczyniami
zostały: Maria Kaśków i Urszula
Kruczek. W roku 1992 zastępcą
dyrektora została Łucja Sapieha,
później Danuta Iwaniuk i Danuta Włosek. W czerwcu 1999
roku po remoncie oddano do
użytku aulę szkolną. W roku
2000 nawiązaliśmy współpracę
ze szkołą w Jilemnicach w Republice Czeskiej. Trwała ona
przez całą dekadę. Młodzież
z obydwu miast uczestniczyła
w ważnych wydarzeniach w życiu szkół, takich jak na przykład
Turniej Rodzin klas II i IV, pasowanie na ucznia kl. I, a także
w wyjazdach na zielone szkoły
oraz zimowiska. W szkole w tym
czasie powstały dwie nowocześnie wyposażone pracownie kom-

Klasa VI z wychowacą Antonim Miodkiem pierwszym dyrektorem
puterowe. A reprezentacje drużyn
piłki ręcznej zdobywały najwyższe laury na zawodach wszystkich szczebli.
Od 2007 roku dyrektorem
szkoły jest Jolanta StyrnaGrossman. W pierwszych latach
tej kadencji wicedyrektorami

były Pani Adrianna Szarzyńska, a następnie Pani Edyta
Kleszcz. Od roku 2009 funkcję
zastępcy dyrektora pełni Pani
Agnieszka Ryszawy. Minione
11 lat to bardzo intensywny okres
w rozwoju szkoły. Zmieniła się
ona nie tylko jako budynek,

w którym wymieniono stolarkę
okienną, przeprowadzono termomodernizację, wykonano elewację, wzbogacono bazę sportową
o wielofunkcyjne boisko, odrestaurowano parkiet w auli, wyremontowano wszystkie sale lekcyjne, korytarze i sale gimnastyczne. Jednak przede wszystkim szkoła nabrała nowego
wymiaru edukacyjnego. Współczesna Trójka, to nowoczesna
szkoła biorąca udział w blisko 30
programach i projektach o różnorodnej tematyce. Każdy uczeń
może znaleźć coś dla siebie, są to
bowiem programy sportowe,
językowe, historyczne, kulturalne, matematyczno-przyrodnicze.
Nie sposób wymienić je tu
wszystkie, ale niech za przykład
posłużą: „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”, „Mały
Mistrz”, „Zachowaj trzeźwy
Umysł”, „Spotkania z kulturą
regionalną”. W każdym roku
szkolnym odbywa się kilkadziesiąt imprez o zasięgu szkolnym,
lokalnym, a także powiatowym.
Nasi uczniowie reprezentują
z powodzeniem szkołę i miasto,
biorąc udział w wielu konkursach
przedmiotowych na różnych
szczeblach. Nauczyciele wychowania fizycznego kontynuują
dobrą tradycję szkoły, która
zawsze słynęła z sukcesów w piłce ręcznej. Dziś nasi uczniowie
trenują także koszykówkę i kolarstwo. Tradycją szkoły są kilkudniowe wycieczki o charakterze
historyczno-patriotycznym. Od
wielu już lat prężnie działa koło
teatralne „Kolorowa Maskarada”,
które z powodzeniem występuje
nie tylko przed szkolną publicznością. Trójka to szkoła, która
dba o uczniów, którzy w danym
momencie do niej uczęszczają.
Ale to także szkoła, która patrzy
w przyszłość i dlatego tak ściśle
współpracuje z przedszkolem. To
właśnie z myślą o najmłodszych
nawiązano współpracę z „Niezapominajką”, a w latach, w których do szkoły przychodziły
dzieci sześcioletnie, prowadzono
Akademię Trójeczki - zajęcia
autorskie wyróżnione w konkursie kuratoryjnym i ministerialnym.
Obecnie w murach naszej
szkoły uczy się sześciuset uczniów, a kadrę pedagogiczną stanowi 50 nauczycieli. Trójka to
szkoła o solidnych fundamentach, głęboko zakorzeniona
w historii naszego miasta, ale jednocześnie nowoczesna szkoła
kształtująca świadomych obywateli Polski i Europy. Zawsze tworzyli i tworzą ją nadal ludzie, dla
których zawód nauczyciela to
pasja i pełne oddanie. Życzmy
dziś naszej Jubilatce kolejnych
jubileuszy, podczas których
wciąż będziemy odsłaniać jej
zaszczytne karty.
I

Pasowanie na pierwszoklasistów, rok szkolny 1990/91

Występ chóru z 1961 r.

Klasa I C z wych. Panią Lianą Sztor (obecnie Marciniak), rok szkolny 1962/63
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jubileusz „Trójki”
remonty. Warto mieć burmistrza, który był nauczycielem, bo
jemu nie trzeba tłumaczyć, że są
potrzebne tablice multimedialne, pomoce, czy winda w szkole integracyjnej. Gratuluję pani
dyrektor i gratuluję panu burmistrzowi - posumowała pani
minister.

- Trójka połączyła i wychowała wiele pokoleń świebodziczan, to jeden z symboli Świebodzic, a nawet punkt orientacyjny na planue miasta. Bo
gdzie jest targowisko? Koło
Trójki? Poczta? - koło Trójki
- podkreślała z humorem dyrektor.
Emocji i ciepłych uczuć pod
adresem szkoły nie kryła Anna
Zalewska, Minister Edukacji
Narodowej, świebodziczanka
i absolwentka Trójki, która tu
rozpoczęła swoją przygodę
z działalnością publiczną - jako

przewodnicząca samorządu
ucz-niowskiego.
- Trójka to miejsce, gdzie się
wychowałam, uczyłam, gdzie
uczyły się moje dzieci. Każdy
kąt tej szkoły znam, pamiętam
gdzie była matematyka, język
polski. To, kim jestem, zaczęło
się dziać w SP 3 - podkreślała
pani minister. - Jestem wdzięczna nauczycielom, szczególnie
Januszowi Kierulowi, moim
polonistkom. Składam gratulacje za 60 lat odpowiedzialności,
dbałości nie tylko o edukację,
relację z rodzicami, nieustające

- Przyłączając się do podziękowań i gratulacji przekazuję je
na ręce pani dyrektor dla wszystkich tych, którzy przez lata tworzyli tę wyjątkową szkołę i jej
klimat - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Najserdeczniejsze życzenia dla pedagogów, nauczycieli, pracowników i społeczności szkolnej
- jesteście jedną, wspaniałą rodziną.

Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zapowiedział także, że w Trójce
planowane jest utworzenie klasy sportowej
o profilu piłka ręczna.
To nawiązanie do tradycji szkoły, która przed
laty była mocno usportowiona.
Po części oficjalnej
przyszła ta lżejsza - czyli
część artystyczna. W podróż w przeszłość zabrali
nas uczniowie klasy
czwartej, o Trójce zaśpiewały także maluchy z zaprzyjaźnionego
Publicznego Przedszkola
nr 3 „Niezapominajka”,
które są częstymi gośćmi
z Akademii „Trójeczki”.

List z gratulacjami
od Burmistrza Świebodzic
Bogdana Kożuchowicza

A szczególny aplauz otrzymały
emerytowane nauczycielki, które odśpiewały wesołą piosenkę
o jesieni życia - która w ich wykonani okazała się pełnym energii i radości hymnem.
W dalszej części goście udali
sie na zwiedzanie szkoły, przeglądanie starych szkolnych kronik i rozmowy przy kawie.

Termomodernizacja zmieniła także zewnętrzne oblicze budynku

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Wyjazd uczniów z Trójki z opiekunem Panią Teresą Kiktą na
międzynarodowy turnieju w Londynie, poświęcony
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, lata 80-te

Po termomodernizacji

Pokoleniowa zabawa
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na planszach, czyli kolejny, udany Turniej Chińczyka

A

ż 71 osób wzięło
udział w Międzypokoleniowym Turnieju
Chińczyka, zorganizowanym w sobotę 14 kwietnia
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza. Do plansz
zasiedli duzi i mali, różne środowiska, w tym także reprezentujące osoby niepełnosprawne,
by wspólnie bawić się i rywalizować w tej popularnej i lubianej planszówce. Nie zabrakło
także naszych radnych: w chińczyka zagrała radna Teresa Małecka, a swojej córce kibicował
radny Sławomir Łukawski.
Po raz pierwszy turniej odbył
się w świebodzickim Klubie Seniora, w którym mieści się także
Dolnośląski Klub Harbińczyka
- jeden z dwóch takich w Polsce.
Bo Harbin to najbardziej polskie
miasto w Chinach, założone
w XIX wieku przez Polaków.
Do dziś żyją jeszcze ich potomkowie, którzy pielęgnują historię, spotykają się i propagują
wiedzę o harbińczykach. W Świebodzicach dzieje się to za sprawą Aleksandra Jermakowa,
przewodniczącego Polskiego

Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, który sam jest potomkiem harbińczyka.
Nie zabrakło zatem i specjalnych gości: w turnieju wzięła
udział Pani Lingli Li z synem
Rongshao Zhu.
Wszystkich
uczestników
przywitał ciepło Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
życząc dobrej zabawy i sportowej rywalizacji.
- Cieszę się, że co roku dzieci
chętnie biorą udział, a co szczególnie miłe - przyprowadzają
rodziców, dziadków. I robi nam
się naprawdę fajna, integracyjna
zabawa - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
A rywalizacja była rzeczywiście zacięta, i chyba większe
emocje przeżywali dorośli i seniorzy, niż najmłodsi. Ostatecznie w finale spotkały się dwie
seniorki - panie: Regina Banach i Halina Mądrzak oraz
dwóch chłopców: Dawid Zawada i Błażej Cichy - można,
więc stwierdzić, że finał odzwierciedlił pełną integrację
międzypokoleniową.

Finał być bardzo zacięty

Era na Beckera
Zapraszamy na ciekawą
wystawę poświęconą
zegarom naszego
świebodzickiego
zegarmistrza Gustava
Beckera
kwietnia o godz. 17:00
w Muzeum Porcelany
27
w Wałbrzychu odbędzie się

wernisaż wystawy zegarów
Gustava Beckera, pochodzących z kolekcji Marka Mikołajczaka, Prezesa Towarzystwa Miłośników Świebodzic
oraz Bogdana Chachelskiego
z Wałbrzycha. Wystawa będzie czynna do 31 sierpnia.
Warto będzie chyba zajrzeć
do muzeum, bo jak piszą organizatorzy, na wystawie „Era na
Beckera” zaprezentowane zo-

staną zabytkowe zegary pochodzące ze świebodzickiej
fabryki zegarów Gustawa
Beckera - łącznie blisko 150
eksponatów, przede wszystkim budziki, ale też zegary
gabinetowe, kominkowe, stojące.
Cześć z nich była prezentowana podczas naszych świebodzickich wystaw, bo obaj
panowie w nich uczestniczyli.
Prezes TMŚ
Marek Mikołajczak
ma bogatą kolekcję
zwłaszcza budzików
genialnego zegarmistrza.
Często uczestniczy
w wystawach poświęconych
naszemu świebodzickiemu
zegarmistrzowi

Ostatecznie wygrała pani Regina Banach - lat 80 - serdeczne
gratulacje!
Dla każdego organizatorzy
przygotowali wodę i słodki poczęstunek. Każdy zawodnik
otrzymał dyplom za uczestnictwo i upominek: słodycze
oraz „Legendy Świebodzickie”,
a zwycięzcy dostali oczywiście
gry planszowe.
Wyniki turnieju:
G I miejsce: Regina Banach
G II miejsce: Dawid Zawada
G III miejsce: Halina Mądrzak
G IV miejsce: Błażej Cichy

Każdy z graczy dostał upominek

Pani Regina Banach - lat 80 - zwyciężczyni turnieju (z lewej)
z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem i koleżankami
ze stolika. Gratulujemy!

SPRZEDAM/WYNAJMĘ

Lokal użytkowy o pow. 170 m2
z przeznaczeniem na produkcję, handel
lub usługi (aktualnie warsztat samochodowy).
G

G

Nad lokalem znajduje się mieszkanie
o pow. 52 m2.

G

Działka ogrodzona o pow. 900 m2
przy ul. Ciernie.

Ponadto posiadam do wynajęcia
G halę o pow. 210 m2 i wysokości 6 m,
G duży plac manewrowy, wszystkie media
- na magazyn, produkcję, usługi, handel.
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Harbińczycy

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porcja ciekawostek na
temat Polaków w odległej Mandżurii i tego,
jak tworzyli tam polskość i swoją historię.
Materiały jak zwykle udostępnił nam Pan Aleksander
Jermakow, Prezes Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka
w Świebodzicach.
Dla przypomnienia - Harbin to miasto, które założyli
w XIX wieku Polacy, zesłani tam przez carską Rosję.
Potomkowie harbińczyków żyją tam do dziś,
są obecni także w Świebodzicach.

Jarosław Neja, OBEP IPN Katowice

W

końcu XIX wieku,
podczas budowy
przez carską Rosję
Kolei Wschodniochińskiej, pojawili się w Mandżurii polscy uchodźcy - społeczność silnie akcentująca swą
odrębność narodową, religijną
i kulturową. W okresie międzywojennym niewielka Polonia
(licząca w 1938 r. około 1500
osób) utrzymywała ożywione
kontakty z daleką ojczyzną
i wobec odrodzonej w 1918 r.
państwowości polskiej manifestowała lojalną postawę obywatelską.
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
wszystkim trzy instytucje: Kościół (dwie parafie: św. Stanisława i św. Jozafata), świeckie stowarzyszenie społeczno-kulturalne „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, a przy
nim drużyny zuchowe i harcerskie. 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 i japońskiego,
historii oraz elementów kultury
krajów Dalekiego Wschodu).
Świadectwa dojrzałości otrzymywane w gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Harbinie uprawniały tamtejszych maturzys-

tów do wstępu na wyższe uczelnie w Polsce, z czego, mimo
trudności finansowych, korzystało, co roku przynajmniej kilka
osób.
Wybuch drugiej wojny światowej i dramatyczne informacje
o sytuacji w kraju spowodowały
wzrost nastrojów patriotycznych
wśród mandżurskiej Polonii
i dały impuls do konkretnych
działań. Już w listopadzie 1939 r.
zorganizowano wysyłkę paczek
żywnościowych i odzieżowych
dla żołnierzy Wojska Polskiego
internowanych na terenie Litwy,
Łotwy i Rumunii oraz jeńców
wojennych przebywających
w obozach w Niemczech. Ponadto do Konsulatu Generalnego RP w Harbinie zaczęły zgłaszać się osoby deklarujące gotowość wyjazdu do Europy po to,
by wstąpić w szeregi tworzącej
się we Francji armii polskiej.
W krótkim czasie deklarację
taką złożyła prawie cała młodzież męska (ponad 100 osób)
z Harbina i innych miejscowości
Mandżurii. Zorganizowanie podróży morskiej dla tak dużej
grupy przekraczało jednak
wspólne możliwości finansowe
harbińskiego konsulatu, Poselstwa Polskiego w Szanghaju
i Ambasady RP w Tokio. Liczono się także z faktem, że na realizację tak spektakularnego
(chociażby pod względem propagandowym) przedsięwzięcia,
jakim był przerzut do Europy
ponad 100 ochotników z Dalekiego Wschodu, nie wyraziłyby zgody proniemiecko nastawione władze mandżurskojapońskie. Zdecydowano zatem,
że na wojnę wyruszy tylko niewielka grupa. Wybrano dwunastu ochotników, którym opłacono
podróż morską z Szanghaju do
Europy z funduszy pochodzących głównie ze zbiórki zorganizowanej wśród kolonii polskiej
w Harbinie. Do młodzieży dołączył wicekonsul i jeden
z urzędników harbińskiego konsulatu. Po kilku tygodniach rejsu
wyprawa dotarła do Bejrutu,
gdzie wszyscy jej członkowie
wstąpili do Brygady Strzelców
Karpackich. Po kampanii libijskiej część ochotników przeszła
do służby w Polskich Siłach
Powietrznych i Marynarce Wo-

Grupa polskich ochotników z Mandżurii do Wojska Polskiego
we Francji pod gmachem Poselstwa Polskiego w Szanghaju,
1940 r. (ze zbiorów Karoliny i Władysława Karnacewiczów)

jennej w Wielkiej Brytanii. Pozostali walczyli we Włoszech
w szeregach II Korpusu gen.
Władysława Andersa.
Sytuacja Polaków mieszkających w Mandżurii uległa wyraźnemu pogorszeniu w grudniu
1941 r., po podjęciu przez Japonię działań wojennych przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Na skutek przerwania międzynarodowej komunikacji pocztowej przestały docierać do nich
informacje z kraju oraz polskich
ośrodków decyzyjnych w Londynie. Władze mandżursko-japońskie zlikwidowały Konsulat
Generalny RP w Harbinie, jako
placówkę państwa znajdującego
się de iure w stanie wojny
z Nipponem i jego kontynentalnym wasalem, czyli Mandżukuo. Społeczność polską, podobnie jak innych cudzoziemców zamieszkałych w granicach
tego tworu państwowego, poddano różnego rodzaju szykanom. Jedną z nich był obowiązek noszenia na ubraniach specjalnych znaczków z wybitym
numerem identyfikacyjnym danej osoby i hieroglifami oznaczającymi jej przynależność
państwową.
Przetrwanie w warunkach
kompletnej izolacji od świata
zewnętrznego i wciąż pogarszającej się sytuacji materialnej
było możliwe tylko dzięki
dobrze wykształconemu, sprawdzonemu przez lata, wewnętrznemu systemowi organizacyjnemu. Mimo stanu wojny władze
mandżursko-japońskie zezwoliły na funkcjonowanie większości instytucji, organizacji
i stowarzyszeń polonijnych. Nadal działały także obie parafie.
„Gospoda Polska”, jak dawniej, organizowała obchody
rocznic narodowych oraz imprezy o charakterze kulturalnooświatowym i towarzyskim.
Gmach stowarzyszenia był dla
wielu osób drugim domem,
w którym odbywały się „herbatki”, wieczory muzyczne i taneczne oraz akademie rocznicowe. W 1944 r. młodzieżowe
Kółko Dramatyczne ZMP wystawiło dwanaście przedstawień. Niektóre z inscenizacji
angażowały ponad 50 osób
(chór, orkiestra, zespół baletowy). „W sali widowiskowej
- wspomina jedna z harbinianek
- prócz imprez odbywały się
koncerty i przedstawienia. Scena, garderoba, dekoracje - z prawdziwego zdarzenia, normalny
teatr, w kufrach piękne kostiumy
(kontusze, mundury wojskowe
z różnych epok). Sala widowiskowa przypominała salę zamkową. Wzdłuż ścian były fachowo wykonane portrety wielkich
Polaków [...] Poza tym tylko
żyrandole, kinkiety nad portretami, nic więcej [...] Świetlica
młodzieżowa była urządzona
nowocześnie, na kominku pełno
było pucharów i nagród sportowych, zdobytych przez polskie
drużyny hokejowe oraz piłki
nożnej. Drużyny polskie „Polonia” oraz „Ry” były znane na
Dalekim Wschodzie”. Członkowie harbińskiej kolonii mogli
również korzystać ze świetnie
uporządkowanej i skatalogowanej biblioteki „Gospody”, której
zbiory w początku lat czterdziestych liczyły 5300 tomów. Nadal funkcjonowały ZMP, Polskie Towarzystwo Dobroczynności, PZA i Związek Pracowników Kolejowych.
Jeszcze w grudniu 1941 r.
dalekowschodnim Polakom
udało się stworzyć organ przedstawicielski - Polski Komitet

Opiekuńczy w Harbinie (PKO).
Instytucja ta, w której skład
weszli najwybitniejsi przedstawiciele kolonii harbińskiej,
przejęła zadania zlikwidowanego konsulatu. Komitet dość
sprawnie rozwiązywał bieżące
problemy społeczności polonijnej, a dzięki konsekwentnej
i stanowczej obronie jej interesów przed władzami mandżursko-japońskimi doprowadził do
tego, że jej członkowie bez
większych wstrząsów doczekali
końca wojny. Kiedy więc
w sierpniu 1945 r. Mandżuria
znalazła się pod kontrolą Armii
Czerwonej, PKO roztaczał opiekę nad 1308 osobami, z czego
1017 przebywało w Harbinie,
28 w Dairenie, a pozostałe 263
w mniejszych miejscowościach
i osadach położonych wzdłuż
linii dawnej Kolei Wschodniochińskiej. W tym czasie społeczność polska była drugą po
Rosjanach najliczniejszą kolonią cudzoziemską w Harbinie.
Napływające do Mandżurii
sprzeczne informacje na temat
sytuacji politycznej w Polsce
spowodowały pewną dezorientację w środowisku polonijnym.
PKO postanowił utrzymać dotychczasowe kierownictwo nad
sprawami Polonii, aż do momentu złożenia go na ręce przybyłego do Harbina przedstawiciela władz polskich. Jednocześnie, za pośrednictwem ambasady polskiej w Moskwie,
wystosował do nich depeszę,
w której prosił o przysłanie do
Harbina pełnomocnika rządu,
a do czasu jego przyjazdu
o udzielenie komitetowi odpowiednich wytycznych i instrukcji. Z kraju jednak nie nadeszła
odpowiedź.
Po opanowaniu terytorium
Mandżurii przez wojska radzieckie w środowisku polonijnym zaktywizowała się niewielka grupa osób - byłych członków SDKPiL i KPP. Zebrał ich
wokół siebie Kazimierz Krąkowski - przedwojenny działacz
komunistyczny, współpracujący
z radzieckimi służbami specjalnymi. Określająca się mianem
"postępowców" grupa szybko
nawiązała kontakty z władzami
wojskowymi i Konsulatem
Generalnym ZSRR w Harbinie
oraz z komunistami chińskimi
(ci ostatni przejęli kontrolę nad
Mandżurią w 1946 r., po wycofaniu się stamtąd Armii Czerwonej). Krąkowski, za przyzwoleniem władz radzieckich,
zaczął wydawać „Biuletyn Informacyjny dla Polaków”, wykorzystując dostarczane przez
nie materiały propagandowe.
Wówczas było to jedyne wychodzące w Mandżurii pismo polskojęzyczne. Agitowano w nim
przede wszystkim za hasłami
Manifestu PKWN i opowiadano
się za bezwzględnym powrotem
do kraju wszystkich mandżurskich Polaków. Dla realizacji
tego przedsięwzięcia „postępowcy” próbowali za pośrednictwem ambasady polskiej w Moskwie skontaktować się z władzami warszawskimi. Te jednak
długo pozostawały głuche na
apele i zapewnienia o wierności
całej mandżurskiej Polonii
„nowej, demokratycznej Polsce”. Innym posunięciem Krąkowskiego było rozwiązanie
PKO. Lider „postępowców”
dowodził, że instytucja, która
powstała za przyzwoleniem
władz japońskich, nie może reprezentować Polonii w nowych,
powojennych warunkach. Pomysł rozwiązania komitetu najprawdopodobniej wyszedł od
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Kolonia polska w Harbinie podczas uroczystości Bożego Ciała,
lata trzydzieste XX wieku (ze zbiorów Wandy Zielińskiej)
radzieckich służb bezpieczeństwa, a Krąkowski był tylko
jego wykonawcą. W obecności
przedstawiciela radzieckiej komendantury wojskowej odbył
się wiec, na którym „postępowcy” agitowali za utworzeniem
w miejsce PKO Rady Narodowej Polaków w Mandżurii. Miał
to być jedyny organ uprawniony do reprezentowania Polonii
na zewnątrz. Wybory do nowego ciała przedstawicielskiego
nie przebiegały jednak tak, jak
życzyli sobie tego ludzie Krąkowskiego. Ich plany pokrzyżował duchowy przywódca kolonii harbińskiej - proboszcz parafii św. Stanisława, ks. kanonik
Paweł Chodniewicz. Krąkowski
słusznie uważał go za trudnego
przeciwnika. Nosił się nawet
z zamiarem „odizolowania siłą”proboszcza od reszty Polonii. Mieli tego dokonać chińscy
komuniści. Ostatecznie jednak
zrezygnował z tego pomysłu,
zdając sobie sprawę, że akcja
taka zniechęciłaby tylko społeczność polską.
Tymczasem ks. Chodniewicz
zorganizował prężną akcję
przedwyborczą, podczas której
nawoływał do głosowania na
ludzi sprawdzonych, nie związanych z Krąkowskim. Tych
ostatnich określał mianem uzurpatorów, którzy mając poparcie
radzieckich władz okupacyjnych, forsują nieodpowiedzialny program jak najszybszego
wyjazdu do Polski. Według ks.
Chodniewicza sytuacja w kraju
nie była jeszcze do końca wyjaśniona i mogła ulec zmianie,
a struktury państwowości formowane przez komunistów były tworem marionetkowym, całkowicie zależnym od Moskwy.
Argumenty te przekonały zdecydowaną większość Polonii,
która do Rady Narodowej wybrała ludzi uczciwych i odznaczających się patriotyczną postawą. „Postępowcy” znaleźli
się w mniejszości, zajmując
tylko trzy z jedenastu miejsc
w Radzie. Na znak protestu zrezygnowali z przyjęcia powierzonych im funkcji. Władze radzieckie, choć niechętnie, zaakceptowały wynik wyborów,
nakazały jednak zmianę nazwy
ciała przedstawicielskiego, tłumacząc, że Radą Narodową będzie można nazwać jedynie
organ przedstawicielski, którego
skład osobowy zatwierdzi rząd
warszawski. W ten sposób nowa
instytucja zaczęła funkcjonować
jako Polski Komitet Obywatelski na Mandżurię (PKOb.).
Od momentu przegranej we
wrześniowych wyborach grupa
Krąkowskiego rozpoczęła kampanię propagandową przeciwko
przedstawicielom PKOb. Prowadzono ją między innymi na
łamach wspomnianego już biuletynu, zastąpionego w grudniu
1945 r. redagowanym przez
Krąkowskiego tygodnikiem

„Ojczyzna”. Oficjalnym wydawcą pisma była Grupa Polskiej Inteligencji Postępowej.
Nie była ona jeszcze strukturą
ściśle zorganizowaną, a raczej
grupą osób o podobnych poglądach społecznych i politycznych. Materiały do tygodnika
czerpano głównie z prasy radzieckiej. Rzadko wykorzystywano także pojedyncze egzemplarze „Wolnej Polski” - organu
Związku Patriotów Polskich
w Moskwie. Warto dodać, że
zawartość trzech pierwszych
numerów „Ojczyzny” stanowiły
artykuły przedrukowane z „Gazety Lubelskiej”, której jeden
egzemplarz trafił do Harbina
jako papier pakowy w bagażu
radzieckiego oficera.
Rok 1946 upływał na ciągłych konfliktach "postępowców" z ich ideologicznymi przeciwnikami. Ci pierwsi zaczęli
jednak ugruntowywać swoją
pozycję w środowisku polonijnym. W lipcu utworzyli organizację w ścisłym tego słowa znaczeniu, pod nazwą Polska Grupa
Postępowa (PGP), do której
akces, jak to określił Krąkowski,
zgłosiło „szersze grono osób”.
W zorganizowanych przez PGP
obchodach drugiej rocznicy
Manifestu Lipcowego wzięło
udział około dwustu osób,
pomimo że ks. Chodniewicz
nawoływał do bojkotu imprezy,
tłumacząc, iż jest to święto „bolszewickie”. Innym przejawem
rozprzestrzeniania się w środowisku polonijnym haseł lansowanych przez „postępowców”
był fakt, że w trakcie prowadzonej przez nich nieoficjalnej
rejestracji mandżuraków zdecydowanych na wyjazd do kraju
zgłosiło się około 60 osób.
Tymczasem Komitet Obywatelski uprzedzał społeczność
polonijną przed, jak to określał,
„niepożądanymi następstwami
samowolnej akcji”, za jaką
uważał pośpieszną repatriację.
Przestrzegał również przed artykułami „prywatnego tygodnika
poruszającego
wewnętrzne
sprawy Kolonii Polskiej”, które
zdaniem komitetu były „jawnie
skierowane do rozbicia jedności
Kolonii i wywołania rozdźwięku społecznego”. Dysponując
strzępkami informacji o faktycznej sytuacji w Polsce, przeciwnicy PGP nawoływali do wyjazdu z Harbina w kierunku południowym, do takich ośrodków
jak Tientsin, Szanghaj lub
Hongkong, by stamtąd udać się
do dowolnie wybranego kraju.
Krąkowski zwalczał tę agitację,
oskarżając PKOb. o dezorientowanie i sianie zwątpienia wśród
ludzi.
W marcu 1947 r. PGP wysłała
do ambasady polskiej w Moskwie pismo, w którym zaproponowała przekazanie opieki nad
Polonią mandżurską Konsulatowi Generalnemu ZSRR w Harbinie. Cd. w nast. wydaniu.
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Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie artystyczne do Miejskiego Domu Kultury

po męsku”

Marcin Januszkiewicz

M

iejski Dom Kultury
w Świebodzicach
zaprasza serdecznie
w dniu 25.05.2018 o
godz. 18.00 na koncert promujący solową płytę Marcina
Januszkiewicza, utalentowanego, młodego aktora. Artystę gościliśmy już rok podczas ubiegłorocznego Dnia Kobiet.
Rok temu Marcin Januszkiewicz wygrał konkurs Przegląd
Piosenki Aktorskiej (śpiewając
„Pieśń Legionów Polskich” oraz
piosenkę okołowojenną „Nim
wstanie dzień” Krzysztofa Komedy ze słowami Agnieszki
Osieckiej). A że twórczość największej poetki piosenki noszo-

nej przez polską ziemię była mu
bliska od zawsze, bo to z jej
słowami na ustach szedł jako
student warszawskiej Akademii
Teatralnej od sukcesu do sukcesu, jej właśnie poświęcił swój
debiutancki album.

Koncertowa płyta „Osiecka
po męsku” wypełniona jest odważnymi, choć dalekimi od estetyki szoku, wersjami wielkich
przebojów („Nim wstanie
dzień”, „Kołysanka dla okruszka”, „A ja wolę moją mamę”,
„Deszcze niespokojne”, „Wariatka tańczy”, „Niech żyje bal”)
i piosenek mało znanych („Części zamienne”, „Cyrk nocą”, „Na

kulawej naszej barce”, „Od nocy
do nocy”, „Diabły w deszczu”).
Januszkiewicz jest aktorem,
więc rozumie, że słowa zwykle
są „o czymś”. Nie ulega jednak
terrorowi interpretacji, bo wie,
że czasem tekst piosenki służy
do zabawy; jest też muzykiem,
więc swobodnie żongluje wokalnymi konwencjami, nagina
„nieśmiertelne” frazy, używa
głosu jak instrumentu, korzystając z dyskretnego, elektronicznego akompaniamentu kolegów
z zespołu.
„Osiecka po męsku” to - jak
sam tytuł wskazuje - dzieło odległe od szkolnej poprawności,
bliższe awanturniczemu ducho-

Międzynarodowa kampania Tydzień
z Internetem 2018
gólnoeuropejska kampania
O
„Tydzień z Internetem” (All
Digital Week) pokazuje siłę In-

ternetu - jak bardzo informacje
publikowane w sieci wpływają
na to, co wiemy i myślimy
o świecie czy innych ludziach.
Dlatego motywem przewodnim
tegorocznej akcji jest krytyczne
myślenie. Kampania jest koordynowana przez organizację pozarządową All.Digital.
W akcji wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej - kl. 2
gimnazjum oraz opiekunowie p.
Agata Ranftl-Liwo i p. Jolanta
Bieniasz, a także z Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 - kl.
IV, VI c, VII b z opiekunem
p. Anną Nowak.
Uczestnicy warsztatów przekonali się, że to, jak odbieramy
i rozumiemy docierające do nas
informacje o świecie, jest silnie
związane z tym, gdzie żyjemy.
Dowiedzieli się, że to samo
wydarzenie może być różnie
postrzegane przez dane grupy,
które mają różne historie i doświadczenia. Zauważyli, że przekazy medialne, które do nas
docierają, niekoniecznie opierają się na rzetelnych źródłach.
Dzięki warsztatom wiedzą, jak

wi wrocławskiego święta tukanów. Muzycznie nowoczesne
i przebojowe, a lirycznie - dokładnie takie, jak trzeba, by
wzruszać, śmieszyć i rozbrajać
świat ironią.

WSTĘP WOLNY

/materiał PPA, Wrocław 2018/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
SKŁAD ZESPOŁU:
Marcin Januszkiewicz - śpiew
Jacek Kita - instrumenty
klawiszowe
Łukasz Czekała - skrzypce
elektryczne
Bartek Alber - gitara
Piotr Domagalski - bas

Wernisaż Grupy „MAL-AMAT”

rezentacja
najlepszych
P
obrazów. Coroczne podsumowanie dorobku grupy. Sło-

wa uznania pod adresem mistrza i kwiaty dla amatorów. Tak
wyglądał wernisaż malarski
wałbrzyskiej grupy Mal-Amat
w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach.
Grupa plastyczna „MALAMAT” mogła poszczycić się
wyjątkowymi pracami podczas
wernisażu „Mistrz i ucznio-

ocenić wiarygodność informacji, w tym jak rozpoznać tak
zwane „fake newsy” (nieprawdziwe informacje).
Na początek uczniowie obejrzeli krótki filmik „Jak mówić
o większości świata” przygotowany przez Polską Akcję Humanitarną (PAH). Następnie
wcielili się w rolę reporterek lub
reporterów z redakcji popularnego serwisu internetowego
„Wiadomości ze świata”. Mieli
do wykonania cztery zadania,
dzięki którym lepiej przygotowali się do jutrzejszego wydania.
Stacja nr 1 - Zmień perspektywę

Te ptaszki naprawdę fajnie śpiewają...

ki

Stacja nr 2 - Szokujące okład-

Stacja nr 3 - Informacje z Internetu - czy rzetelne?
Stacja nr 4 - Krzysztof Kolumb - odkrywca czy najeźdźca?
Wszyscy uczniowie wspaniale się spisali i wychwycili kilka
„haczyków”, które zostały zawarte w zadaniach. Często odpowiedzi na te same pytanie
różniły się, co tylko potwierdza,
jak różne mamy perspektywy
i punkty widzenia na te same
tematy.
Tekst: Agnieszka Okarmus
Zdjęcia: Agnieszka Okarmus,
Anna Nowak

Ciekawy koncert u sąsiadów
widnicki Ośrodek Kultury zaprasza 3 maja na
Śkoncert
Singin’ Birds.
3 Maja 2018 - Godzina 18.00
Miejsce - Sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety
35 zł parter / 25 zł balkon
Sprzedaż
Sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury
- Rynek 43, boczne wejście (pn.-pt. godz. 8.0016.00), Galeria Fotografii, Rynek 44 (w godzinach
otwarcia galerii: wt.-pt. godz. 14.00-18.00, sob.
12.00-16.00) oraz na godzinę przed koncertem/spektaklem w miejscu wydarzenia. Także na
bilety.sok.com.pl.

wie”. Członkowie grupy tworzą z potrzeby nawiązania do
malarstwa mistrzów, ich technik, tematów i uznanego piękna. Wernisaż przyciągnął kilkudziesięciu miłośników sztuki. Obrazy budziły u odbiorcy
uczucia, wywoływały emocje,
nie pozwalając przejść obok
nich obojętnie, co jest wyznacznikiem prawdziwego talentu.
I

PROJEKCJE
W KINIE WOLNOŚĆ
Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej
na kolejny seans z cyklu Projekcje w kinie
Wolność”.
W ramach cyklu biblioteka pokaże 10 filmów
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Jest to jeden z elementów naszych miejskich
obchodów tego jubileuszu.
Najbliższy seans
- 10 maja, godz. 17:00. Zobaczymy film
Rafaela Lewandowskiego
„Z dala od orkiestry”.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.
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Za mało ziarna
kakaowego
18
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Świebodzice w wycinkach prasowych

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

D

zisiejszy przegląd wycinków prasowych z lat 70-tych ub. wieku musimy
zacząć od... czekolady - wszak przed
nami najsłodsze święto w całym roku
- czyli Święto Czekolady (na które zapraszamy
Państwa na str. 9).
A jeśli czekolada - to oczywiście fabryka
Śnieżka, nasz producent słodkości, który właśnie
w 1971 roku boryka się z pewnymi kłopotami. Bo
fabryka otrzymuje za mało ziaren kakaowca
- składnika niezbędnego do produkcji czekolad,
cukierków czy innych pyszności.
Jak czytamy w bardzo ciekawym newsie,
ówczesna Śnieżka by wykorzystać z pełni swoje
moce produkcyjne, potrzebowała rocznie 550 ton
ziaren kakaowca. Tymczasem w 1971 roku przydział roczny to zaledwie 215 ton tego surowca.
A społeczeństwo z niepokojem wygląda na
sklepowych półkach swoich ulubionych czekolad: „Jedynej”, „Wczasowej” i „Mocci”.
Na szczęście - jak czytamy - dyrekcja zakładu
rozpoczęła intensywne starania o większą ilość
bezcennych ziaren.

Na szczególną uwagę zasługuje relacja
ze spotkania mieszkańców Świebodzic
z redaktorem
Gazety Robotniczej, na którym świebodziczanie mówili o swoich bolączkach
i sprawach pilnych do załatwienia.
Oberwało się tam różnym przewodniczącym wojewódzkich prezydiów.
Zresztą - przeczytajcie Państwo sami.
Zapraszamy do lektury kolejnej porcji newsów prasowych z ubiegłego
wieku, poświęconych oczywiście Świebodzicom. 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.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych
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Postrzelają

sport

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

UKS Ameoli organizuje kolejną, fantastyczną imprezę sportową

Z BOISK VICTORII

Przegrana piłkarek ręcznych

Z
zakończyło się spotkanie naszych najmłodszych piłkaPDrorażką
rek ręcznych na turnieju w Kobierzycach:
użyna MKS Victoria Świebodzice przegrała z EUCO

Dziewiątką Legnica 13:15, porażką zakończyło się także starcie
naszych dziewczynek z KPR Kobierzyce 13:9 MKS Victoria
Świebodzice.
Cóż, porażki się zdarzają, ale tak to jest w sporcie, trzymamy
kciuki za kolejne występy naszych zawodniczek!

Zwycięstwo młodzików starszych

W sobotę 21 kwietnia nasza drużyna wygrała swoje spotkanie
z zespołem UKS Bielawianka Bielawa 0-5.
Bramki strzelali: Lubczyński 2, Cichy 2, Gesek
Skład: Nowak, Gesek, Michalik, Komenda, Bednorz, Cichy, Kowalczyk Marszałek, Lubczyński, Pączek, Staszczyk,
Rutkowski, Wilman.

Przegrana seniorów

Zespół seniorów przegrał swoje spotkanie z drużyną Skałki
Stolec 1-2.
Bramkę zdobył Daniel Borowiec.
Skład: Osóbka, Pluta, Dominiak, Suchomski, Uglis, Błaszczak, Gandera, Szymańczak, Krzyżanowski, Borowiec, Chołuj.
Zmiany: Kulyk, Szczepański.

Porażka juniorów

Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie z liderem nasz zespół
musiał uznać wyższość zespołu Zjednoczonych Żarów. Wynik
2-5.
Bramki strzelali: Migoń, Lichota
Skład: Filpiszyn, Gwóźdź, Torzecki, Rogowski, Ślęzak,
Szostak, Migoń, Lichota, Szczerba, Jakubowski, Bolek.
Zmiany: Szczepański, Haglauer.

apraszamy Państwa gorąco do kibicowania
podczas zawodów 1. rundy Pucharu Polski
w Łucznictwie Bloczkowym i Barebow
w wersji otwartej, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza. Będą to pierwsze tego typu zwody
w regionie!
Zawody odbywają się dzięki aktywności klubu
UKS Ameoli Świebodzice, który na co dzień zajmuje
się szkoleniem - z sukcesami - w zakresie łucznictwa.
Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę, 28 i 29
kwietnia, na stadionie miejskim przy ul. Sportowej.
Oprócz samego strzelania będą także atrakcje dla
najmłodszych, gry i zabawy z łukiem, mała gastronomia, stoisko ze sprzętem łuczniczym.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy
- szczegółowy program na plakacie.

Sobota
G 12.00-12.30 - Otwarte tory
(bloczki/barebow)
G 12.30-15.30
- kwalifikacje - strzelanie odl. 3 x 50 m bloczki
kwalifikacje - strzelanie odl. 2 x 50 barebow
(tarcza fi=122)
kwalifikacje - strzelanie odl. 2 x 30 barebow
(tarcza fi=80)
G 15.30-16,30 - eliminacje 1/32 i 1/16
G 16.30 - strzelanie eliminacji drużynowej
Niedziela

G 9.30-10.00 - otwarte tory
G 10.00-14.00 - eliminacje indywidualne

bloczków
eliminacje indywidualne barebow na
dystansie 30 m
G 14.00-14.30 - ceremonia zakończenia PPŁB
i barebow

Zwycięstwo młodzików

Nasi młodzicy wygrali swoje spotkanie 6-1. Przeciwnikiem był
Gwarek Wałbrzych.
Bramki strzelali: Nawojski 3, Komenda, Szklarczyk, Stawicki.
Skład: Goździcki, Bednarski, Betlej, Dolny, Gesek, Komenda, Lubczyński, Koszczał, Kowalczyk.
Zmiany: Moliński, Naronowicz, Nawojski, Sączawa, Sikora, Stawicki, Szklarczyk.

Nieudany występ trampkarzy

Porażką 3-5 zakończył się wyjazd trampkarzy do Kłodzka.
Przeciwnikiem była Nysa. Nasza drużyna straciła szybko dwie
bramki, co mocno utrudniło wywiezienie jakichkolwiek punktów.
Bramki strzelali: Błasz 2 i Nawojski.
Skład Victorii: Borowicz, Onyszkiewicz, Reczyński, Tarkowski, Brągiel, Rutkowski, Grabiec, Pichurski, Wiśniowski,
Nawojski, Błasz.
Zmiany: Tomoń, Gniewek, Rus, Chruszcz.
Źródło: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl

Pływanie
i pomaganie
sobotę 28 kwietnia odbędą się
X Ogólnopolskie Zawody
W
Pływackie w Sprincie o Puchar

Klubu Kibica pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
Kryta pływalnia OsiR ponownie
będzie gościć utalentowanych
pływaków z całej Polski, którzy
będą rywalizować na kilku
dystansach. A zawodom będzie
towarzyszyć ważna akcja/
W ambulansie ustawionym pod
halą OSiR odbędzie się zbiórka krwi
na potrzeby leczenia Adama
Kustry-Lipińskiego, pływaka klubu
Shark Rudna, u którego stwierdzono
nieoperacyjnego guza mózgu.
Pokażmy, że świebodziczanie są
mistrzami w pomaganiu!

Mamy reprezentanta
w kadrze
a oficjalnym portalem
Z
MKS „Victoria” Świebodzice informujemy z du-

mą, że zawodnik trampkarzy Adam Tarkowski został powołany do REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Zgrupowanie odbędzie
się w niemieckim mieście
Lindow. Warto zwrócić
uwagę na kluby, które reprezentują powołani zawodnicy. Nasza obecność
wśród tych drużyn to bardzo duże wyróżnienie. Powodzenia Adam!
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty
OGŁOSZENIE
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego na działce nr 470/27 przy ul. Królowej Elżbiety
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XLII/304/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27 przy ul. Królowej Elżbiety obręb
Pełcznica 1 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 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.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, ustnie do protokołu, a także
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres swiebodzice@swiebodzice.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 20 maja 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XLII/303/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 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.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, ustnie do protokołu, a także
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres swiebodzice@swiebodzice.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 20 maja 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie
piecowe. Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
2. Świebodzice. Ciernie. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym na I piętrze w zadbanej
kamienicy. Okna nowe PCV, ogrzewanie
piecowe. Do mieszkania przynależy
dzierżawiony ogródek rekreacyjny.
41,5 m2 cena 78 tys.
3. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. I piętro,
po remoncie. 48,4 m2 cena 169 tys.
4. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada
bardzo duże grono stałych klientów.
47 m2 cena 120 tys.
5. 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.
6. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. II piętro.
67 m2 cena 160 tys.
7. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84500,00.
8. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne.
Duży balkon. 60,3 m2 cena 145 tys.
9. 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.
10. 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 149 tys.
11. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
gazowe. Kamienica po renowacji, domofon.
II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
12. 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. Możliwość wynajmu tego
mieszkania za cenę 1400 zł.
13. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
14. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
15. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie.
132 m2 cena 255 tys.
16. 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.
17. Świebodzice. Dwupoziomowe
mieszkanie z ogrzewaniem gazowym.
3 pokojowe, kuchnia jasna w zabudowie.
61 m2 cena 178 tys.
19. Działki Budowlane w Chwaliszowie na
Osiedlu Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.
20. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
21. 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
Świdnicka
Jeleniogórska
Polna
Jeleniogorska

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 20.04.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku
przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach

600/1

Obręb
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Nieruchomość
L mieszkalny 13(16)
l. mieszkalny 5 (23)
l. mieszkalny 4 (2)
l. mieszkalny 6 (8)

Nr działki
520
312/9
487/11
361/1

Obręb
3
2
3
1

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.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą

starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,

ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras
12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje
po remoncie,
udokumentowane projektami
i pozwoleniami na budowę.

_______________________________________________________________________
G Sprzedam motocykl Zipp

Tel. 693 451 569

_______________________________________________________________________

Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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podziękowania/zaproszenia

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

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

- Matka, Syn, Wnuk i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Wnuki i Rodzina

Ś.P. Henryka Neuhofa

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zbigniewa Nowaka,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Zięć, Wnuczka i Rodzina

Ś.P. Zdzisława Płatka

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

Ś.P. Janinę Lasotę

- Mąż, Córki, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Ireneusza Nowakowskiego

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuczka,
Rodzeństwo i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- 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. Stanisława Batora,

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

Ś.P. Doroty Nazarewicz

- Syn, Wnuki i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Bracia, Bratanice i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuczki, Prawnuczka i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Brat i Rodzina

Ś.P. Wandę Wawrzyniak

Ś.P. Feliksa Godyli,

Ś.P. Henryki Zabielskiej,

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

