A tak się
bawiliśmy
podczas
tegorocznego
pikniku z okazji
Dnia Dziecka.

Ludzie, wstydźcie się!
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napotykamy na takie ozdoby: sterty
gruzu, stare meble, jakieś szmaty, wiaderka po farbach, zaprawach. To nie są odpady powstałe na działkach - ktoś je tu przywiózł, załadował na auto albo jakąś przyczepkę i przywiózł z terenu miasta.
Ludzie mieli śmietniki, ale zrobili sobie
wysypisko... Str. 6.

Dlaczego zniknęła
6
Biedronka na
Wałbrzyskiej?

8

Prezesie, co się
dzieje? Pytamy
o sytuację w MKS
Victoria Świebodzice.

9
Sportowe
22
wieści
- Igrzyska Młodzieży

Znów pojawią się
gwiazdy w Silenie.

Piątki z dmuchańcami
Zabierzcie
swoją pociechę
w każdy piątek
do Parku
Miejskiego.
Czekają tu
dmuchane zamki,
na których
można poszaleć!
Str. 11.

UWAGA, OD 11 CZERWCA RUSZA
AUTOBUSOWA KOMUNIKACJA
ZASTĘPCZA DLA POŁĄCZEŃ
KOLEJOWYCH!
Sprawdź odjazdy autobusów
spod dworca! Str. 4

5

Ruszyła
przebudowa
kręgielni.

FOT. UŻYCZONE ZGK

G

ruz, stare meble, poremontowe
odpady, dywany, drzwi, trawa
i śmieci wysypane luzem - tak
wyglądają okolice pojemników
na śmieci ustawionych przy świebodzickich ogrodach działkowych. W głowie
się nie mieści, jakie śmieci wyrzucają tu
świebodziczanie - i to nawet nie chodzi
o samych działkowców, bo odpady przywożą tu po prostu mieszkańcy z różnych
części miasta. Nawet nie chce się im
wrzucić ich do kontenerów, tylko rzucają
je byle jak, obok pojemników albo - to
już totalna bezczelność - przy wejściu na
ogrody działkowe. ZGK w porozumieniu
ze Strażą Miejską zapowiada mocne
działania, będą kamery przy pojemnikach
i częste kontrole strażników, akcję przeciwko zaśmiecaczom zapowiadają także
szefowie wszystkich ogrodów działkowych. - Jest mi bardzo przykro, że taki
mamy dziś obraz - przyznaje Edmund
Sołowij, prezes największych Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stokrotka”. - Chcieliśmy, żeby ludzie mieli gdzie
wrzucać śmieci, a nie tworzyć wysypiska.
Zdjęcia ilustrujące ten materiał mówią
same za siebie: aż trudni uwierzyć, że ten
- prosimy o wybaczenie - syf, zrobili
mieszkańcy wokół siebie! Ogrody działkowe to miejsce wypoczynku, rekreacji,
tu przychodzimy żeby cieszyć się zielenią, pięknymi roślinami. Tymczasem

Str. 12-13

Tajemnica śmierci
Josefa Grimma
Wracamy do sprawy ekshumacji
tzw. Grobu Nieznanego Żołnierza na Pełcznicy.
Ekshumację przeprowadziła Fundacja POMOST
na mocy decyzji IPN.
W grobie odnaleziono szczątki
austriackiego żołnierza Josefa Grimma,
który najprawdopodobniej zginął
w ostatnich dniach wojny.
Czy został zastrzelony? A może zmarł śmiercią
naturalną w wyniku ran, choroby?
Pozycja ułożenia ciała w grobie
jest dość zagadkowa.
Pytań jest więc nadal więcej, niż odpowiedzi.
Czy znajdzie się rodzina żołnierza i rzuci światło
na tajemnicę jego życia i śmierci?
Str. 7

Szkolnej i turniej
taekwon-do.

Burmistrz

na 5+
FOT. UŻYCZNE ADRIAN SITKO FORUMSWIEBODZICE.PL

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Bardzo dobre wyniki
finansowe
naszej gminy
- kolejne absolutorium
dla burmistrza
Bogdana
Kożuchowicza
tylko potwierdziło,
że burmistrz
zarządza
miastem
mądrze,
efektywnie,
ale i prorozwojowo.
Więcej
na str. 3
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WIELKA sztuka
w małym mieście
wydarzenia

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

8-10 czerwca, VIII Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art

T

o coś wspaniałego, że
takie małe miasteczko
jak Świebodzice raz
w roku może gościć
wybitnych artystów, że możemy
otrzeć się o sztukę przez duże S.
W codziennym życiu, zabieganiu, nagle ta sztuka do nas wychodzi. Warto z tego korzystać,
dlatego najserdeczniej zapraszam mieszkańców całego regionu do odwiedzenia Festiwalu
Sztuki i Rzemiosła Targira-art.
w Świebodzicach - mówił podczas specjalnej konferencji prasowej burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. Spotkanie z dziennikarzami zorganizowano 6 czerwca w Hotelu Europejskim we Wrocławiu, najstarszym tego typu obiekcie w stolicy Dolnego Śląska.
W konferencji wzięli udział
także: dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Kujat oraz czołowo artyści, których gościć
będziemy podczas tegorocznej
Targiry: Jarosław Jaśnikowski
i Tomasz Alen Kopera - reprezentujący coraz popularniejszy
obecnie nurt realizmu magicznego i surrealizmu. Konferencję
poprowadził Wiesław Tomaszewski, rzecznik prasowy festiwalu, wieloletni dziennikarz m.
in. Polskiego Radia.
- Festiwal to nie tylko możliwość zobaczenia dzieł sztuki,
pięknych, artystycznych przedmiotów - to przede wszystkim
okazja do spotkania się z ich
twórcami, bezpośredniego kontaktu, rozmowy. To jest ta cecha,
która wyróżnia Targirę spośród
innych tego typy wydarzeń
w Polsce. Stawiamy na jakość,
nie na ilość, chcemy, by w naszym mieście gościli wspaniali
artyści i twórcy, których można
poznać bliżej. Nasz festiwal ma
duże ambicje, chcemy edukować, uczyć ludzi dobrego
smaku, poprzez kontakt z wysokiej klasy twórcami i ich dziełami - podkreślał Janusz Kujat.
- Stąd też nasza obowiązkowa
pozycja, czyli warsztaty dla
najmłodszych, w tej edycji będą
to warsztaty ceramiczne.
I rzeczywiście, nazwiska takie jak Kopera, Jaśnikowski czy
Heksel - czołowi polscy surrealiści, to artyści rozpoznawani już
w świecie, mający swoje wystawy za granicą.
- Będę po raz drugi uczestniczył w tym wydarzeniu, dla
mnie to wielka przyjemność, ten
festiwal ma swój niepowtarzalny klimat. A chyba dla każdego
twórcy kontakt z odbiorcą ma
wielkie znaczenie - mówił Jarosław Jaśnikowski.
Tomasz Kopera przyznał, że
to udziałów festiwalu będzie dla
niego nowym doświadczeniem.
- Czuję się zaszczycony, bardzo się cieszę że będą brał udział
w tym wydarzeniu, będzie mnie
można spotkać w zasadzie przez
wszystkie festiwalowe dni - mówił malarz, którego charaktery-

styczny obraz zdobi plakat tegorocznej Targiry.
- Świebodzice mają tradycje
przemysłowe, ale i rzemieślnicze, dziś oczywiście w o wiele
mniejszym zakresie, ale festiwal
wpisuje się właśnie w te dobre
tradycje świebodzickiego wytwórstwa i rzemieślnictwa, którego przykładem i dumą jest
oczywiście Gustav Becker, założyciel i twórca manufaktur
zegarów - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Z wielką radością i otwartością będziemy po raz ósmy gościć wspaniałych twórców, rzemieślników, artystów i gości, odwiedzających świebodzicką Targirę.

Podczas trzech weekendowych dni - 8-10 czerwca - 30
wystawców z całej Polski zaprezentuje swoje wyroby. Będą to
obrazy, szkło artystyczne z pracowni Borowskich, kowalstwo
artystyczne, autorska biżuteria,
ceramika, odzież i wiele innych,
niepowtarzalnych - bo wykonanych z pasją i sercem - przedmiotów. Będzie można te wyjątkowe przedmioty zobaczyć
- i kupić.
Świebdziczanie, odwiedźcie
koniecznie halę OSiR! Bądźmy
dumni z tego, że Wielka Sztuka
zawitała do naszego małego
miasta!
I

„Powrót do Natury” malarstwo Tomasza
Alena Kopery
„Powrót do Natury” to tytuł głównej wystawy tegorocznego
Festiwalu Targira-art. promującej malarstwo Tomasza Alena
Kopery. Artysta jest przedstawicielem tzw. Magicznego Realizmu.
Maluje farbami olejnymi na płótnie. Posiada znakomitą technikę,
a jego obrazy świadczą o ogromnej wrażliwości i nieprzeciętnym
talencie. Dzieła Kopery charakteryzują się wnikliwą dbałością
o szczegóły, a mistrzowskie opanowanie barw sprawia, że jego
sztuka jest na najwyższym poziomie artystycznym. W pracach
artysty widoczna jest fascynacja ludzką naturą, otaczającym
światem oraz wszystkim co tajemnicze i mroczne. Od 2010 roku
należy do grupy Libellule, założonej przez Lukasa Kandla.
Swoje obrazy prezentował na kilkudziesięciu wystawach w Polsce,
Europie Zachodniej, USA i Australii. Dzięki uprzejmości artysty
na Festiwalu będziemy świadkami premierowego pokazu kilku
najnowszych jego obrazów, co zapewne ucieszy wszystkich
wielbicieli jego talentu.
Spotkanie autorskie z Tomaszem Alenem Koperą odbędzie się
10 czerwca o godzinie 13.30. Serdecznie zapraszamy.

Wystawa budzików Gustava Beckera
Wszystkich miłośników zegarów i rzemiosła na wysokim
poziomie zapraszamy na wystawę budzików produkowanych
przez firmę Gustava Beckera ze Świebodzic. Ten na pozór zwykły
element naszej nieodległej codzienności potrafił w rękach
mistrzów przeistoczyć się w niezwykłe dzieła rzemiosła
artystycznego. Kuratorem wystawy jest Pan Marek Mikołajczak.
Zapraszamy również na sobotni /9 czerwca/ wykład poświęcony
tym niezwykłym dziełom sztuki zegarmistrzowskiej.

Sztuka i kolej
Czy sztuka ma jakikolwiek związek z koleją. A może dzieła znanych
mistrzów tylko przypadkiem pojawiły się w pojazdach
szynowych? Gdzie są dworce kolejowe piękniejsze od niejednego
pałacu i jak łączono na przełomie XIX i XX wieku sztukę
z architekturą budowli inżynierii kolejowej. O tym wszystkim
opowie znawca tematu i miłośnik kolei pan Oskar Olejnik.
Wykład odbędzie w sobotę 9 czerwca br. dla upamiętnienia
175 rocznicy uruchomienia linii kolejowej /drugiej w historii
na ziemiach polskich/ z Wrocławia do Świebodzic.

Spotkanie z Krystyną Mazurówną
Legenda polskiego tańca, Solistka Teatru Wielkiego i Operetki
Warszawskiej, szokująca i ekscentryczna choreografka, kobieta,
która podbiła najpierw serca Polaków a potem Paryżan,
teraz po raz drugi będzie gościem specjalnym na Festiwalu
Targira-art. Na spotkanie z Panią Krystyną zapraszamy
w niedzielne popołudnie 10 czerwca o godzinie 14.30.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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

W konferencji w Hotelu Europejskim we Wrocławiu wzięli udział,
od lewej: Jarosław Jaśnikowski, Tomasz Alen Kopera, Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz Janusz Kujat, dyrektor
artystyczny festiwalu

PROGRAM FESTIWALU
SZTUKI i RZEMIOSŁA „TARGIRA”
ŚWIEBODZICE 8-10 czerwca 2018
I 8 CZERWCA PIĄTEK
godz. 11.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie konkursu „Art-Nobilium”,
G rozpoczęcie konkursu Grand Prix Targira,
G otwarcie „Plenerowej Akademii Sztuki”
w programie: warsztaty z ceramiki
godz. 13.00
G uroczyste otwarcie Festiwalu
G otwarcie wystawy Powrót do Natury Tomasza Alena Kopery,
G otwarcie wystawy budzików Gustava Beckera /kurator Marek
Mikołajczak/,
G rozstrzygnięcie konkursu „Art-Nobilium” oraz wręczenie
nagród.
godz. 18.00
G zamknięcie pierwszego dnia Festiwalu.
I 9 CZERWCA SOBOTA
godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie zajęć „Plenerowej Akademii Sztuki”
w programie: warsztaty z gliną ceramiczną.
godz. 13.30
G Kolej i sztuka wykład Pana Oskara Olejnika o związku kolei
i sztuki.
godz. 14.30
G Budziki Gustawa Beckera - szczegółowe omówienie wystawy
Pana Marka Mikołajczaka.
godz. 18.00
G zamknięcie drugiego dnia Festiwalu.
I 10 CZERWCA NIEDZIELA
godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności.
godz. 13.00
G „Powrót do Natury” - spotkanie autorskie z Tomaszem Alenem
Koperą.
godz. 14.30
G spotkanie z Krystyną Mazurówną
godz. 17.00
G zamknięcie wystawy malarskiej „Powrót do Natury” i wystawy
budzików G. Beckera.
godz. 17.05
G rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności, rozdanie nagród
rzeczowych.
godz. 17.15
G ogłoszenie wyników Konkursu o Grand Prix Targira-art.
i wręczenie nagród.
godz. 17.30
G uroczyste zamknięcie Festiwalu Targira-art.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian
w programie.
Ceny biletów:
12 zł normalny, 8 zł ulgowy, dzieci i młodzież do 18 r.ż.
wstęp wolny jedynie pod opieką prawnych opiekunów.

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

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia AGORA
Nakład: 1200 egzemplarzy

Wyprzedzamy inne miasta
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ważny temat

Dochody i wydatki zrealizowane niemalże w 100%,
niskie zadłużenie, wysoki poziom inwestycji
- tak wygląda nasza sytuacja finansowa.
Wyniki za rok 2017 potwierdzają, że Świebodzice
wysuwają się na czołówkę miast, prężnie
rozwijających się w naszym regionie

W

e wtorek 5 czerwca
odbyła się kolejna
sesja Rady Miejskiej. Jedną z ważniejszych uchwał było udzielenie burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi absolutorium
z wykonania budżetu za 2017
rok.
Burmistrz otrzymał je 15 głosami za, przy czterech wstrzymujących się ze strony opozycji.
Co to jest absolutorium? To
ogólnie mówiąc akceptacja
wykonania budżetu, który burmistrz co roku przedkłada Radzie Miejskiej, a podczas absolutorium jest „rozliczany” z tego, czy zrealizował zaplanowane dochody i wydatki.
W przypadku naszego miasta
co roku burmistrz Bogdan Kożuchowicz wywiązuje się z tego
obowiązku wzorowo - a jako że
pan burmistrz był przecież nauczycielem, to możemy chyba
powiedzieć - że na 5+.

Tegoroczne dane wskazują,
że Świebodzice naprawdę wyrastają na lidera powiatu, jeśli
chodzi o efektywne zarządzanie
gminą, poziom inwestycji, kwoty pozyskiwanych środków zewnętrznych do budżetu (patrz
ramka).
Szanowni Czytelnicy, to nie
kokieteria, ale naszą sytuację
dostrzegają już mieszkańcy chociażby stolicy powiatu - na świdnickich portalach wielokrotnie
można przeczytać komentarze
mieszkańców, że „wyprzedzają
nas Świebodzice”, że „Świebodzice potrafią coś zrobić, dlaczego u nas tak nie ma?”.
Jak wygląda sytuacja naszej
gminy w budżetowych zapisach?
Planowane dochody ogółem
zostały zrealizowane w 99,24%,
dochody bieżące w 100, 08%,
natomiast dochody majątkowe
w 90,25%. Wynik operacyjny
budżetu stanowiący różnicę

Najważniejsze liczby - wykonanie budżetu 2017
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, w tym
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Plan po zmianach
92.058.212,00
84.236.17,00
7.822.034,00

Wykonanie
91.362.050,12
84.302.307,54
7.059.742,58

Wydatki ogółem, w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

95.838.212,00
82.768.062,00
13.070.150,00

90.460.624,46
80.796.236,60
9.664.387,86

Nadwyżka/deficyt

-3.780.000,00

901.425,66

Przychody ogółem, z tego:
Kredyty i pożyczki , w tym:
wolne środki, o których mowa
w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp
w tym: na pokrycie deficytu

7.100.000,00
7.100.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

0,00
0,00

2.074.238,47
0,00

Rozchody ogółem, z tego:
Spłaty kredytów i pożyczek

3.320.000,00
3.320.000,00

3.270.000,00
3.270.000,00

pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi zamknął się
wielkością dodatnią i wynosi
3.506.070,94 zł przy planowanej jego wartości 1.468.116, zł.
Plan wydatków budżetowych
w 2017 roku, po zmianach,
zamknął się kwotą 95.838.212,
- zł, zrealizowany został w wysokości 90.460.624,46 zł, co stanowi 94,39% wykonania planu
rocznego. Plan wydatków majątkowych wynosi 13.070.150,
- zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 9.664.387,86 zł,
co stanowi 73,94% planu rocznego. Natomiast plan wydatków
bieżących wyniósł 82.768.062,
- zł , wykonanie zamknęło się
w kwocie 80.796.236,60,- zł co
stanowi 97,63% planu rocznego.
Na obsługę długu wydatkowano w 2017 roku kwotę
3.689.050,81 zł (w tym: odsetki
419.050,81 zł), co stanowi
4,04% wykonanych dochodów
ogółem a do dochodów bieżących 4,38% 2017 roku. Relacja
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G dochody
- 99,24 %
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indywidualnego
wskaźnika zdol- ponad
ności spłaty zadłu14 000 000 zł!
żenia jednostki.
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji na koniec roku 2017 wynosi 17.650.000,- zł. Kwota ta
stanowi 19,32% wykonanych
dochodów 2017 roku.
Obserwując toczące się inwestycje: budowę Centrum PrzeI Bogdan Kożuchowicz
siadkowego, Klubu Seniora, ścieI Burmistrz Miasta
żek rowerowych czy rozpoczynającą się właśnie modernizację
kręgielni i rewitalizację terenów
zielonych i wiele innych zadań
- możemy być pewni, że te inwestycje zostaną zrealizowane
i że będą toczyć się kolejne.
I

Eksperci nas chwalą
Świebodzie przodują w opiniotwórczych rankingach.
Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy wysoką ocenę pre-ratingową,
sporządzona na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego
(FRRK) przez Agencję Ratingową INC Rating z Poznania,
podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych w Paryżu. Świebodzice uzyskały ocenę
mieszczącą się na poziomie między AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie
319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez gminę
Świebodzice.
Pod konie kwietnia ukazał się Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego, przygotowany przez ekspertów z krakowskiej
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I tu kolejna,
bardzo dobra ocena dla Świebodzic - w kategorii 237 gmin
miejskich nasze miasto zajęło bardzo dobrą, 77. lokatę.
Najwyższą w powiecie - wyprzedziliśmy mocno nawet Świdnicę.
A niedawno Instytut Europejskiego Biznesu przyznał
Świebodzicom tytuł Miasta Przyjaznego Firmom.
Warto podkreślić, że wszystkie te opracowania przygotowywane
są niezależnie, nie na zlecenie gmin, lecz przez ekspertów
i instytucje zajmujące się tego typu oceną. Są to więc opinie
wiarygodne i profesjonalne. Sprawiają, że Świebodzice wyróżniają
się wśród innych miast, poprzez swoją wiarygodność, zaufanie
i pozytywne postrzeganie przez środowiska biznesowe.

- W tym roku poziom inwestycji
osiągnie pułap blisko 20 mln zł,
jesteśmy w czołówce rankingów
przygotowywanych przez
opiniotwórcze instytucje.
Działania nakierowane na
zrównoważony rozwój miasta są
od początku moim priorytetem
i to jest kierunek, którego będę się
nadal trzymał. Poziom tzw. długu
publicznego gminy kształtuje się
poniżej 20% dochodów, więc jeśli
ktoś powtarza, że to jest jakieś
niebezpieczeństwo, jakieś zadłużanie gminy - to jest to zwyczajna
demagogia i fałsz.
Inwestycje stawiają nas w tej chwili bez wątpienia w czołówce
gmin tej wielkości w kraju, co potwierdzają kolejne, niezależne
opinie przygotowywane przez zewnętrzne instytucja i gremia
specjalistów. Naprawdę, drodzy mieszkańcy, nasza gmina rozwija
się, przyciąga nowych mieszkańców, którzy widzą, że to nasze
małe miasteczko ma wiele atutów.

RADNI O WYKONANIU BUDŻETU
I ŁUKASZ KWADRANS
I Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach
- To kolejne absolutorium dla burmistrza Bogdana
Kożuchowicza. Przez te lata obserwujemy progres
po stronie dochodów gminy i nieustający trend, który uwzględnia
inwestycje w znaczącym wymiarze każdego roku. Najbardziej
warte podkreślenia jest to, że co zaznacza sam burmistrz,
zrównoważenie tych działań i roztropność, rzetelność
oraz gospodarność pozwala na stwierdzenie iż Świebodzice są
w dobrej, a na tle innych samorządów bardzo dobrej sytuacji
finansowej. 15 głosów „za” nie wynika jedynie z większości
w radzie miejskiej, lecz daje również pewność w działaniu dla
burmistrza, który konsultuje swoje pomysły na miasto
z przedstawicielami wyborców - radnymi. Wierzę, że burmistrz
Bogdan Kożuchowicz będzie mógł kontynuować wypracowane
i rozpoczęte przez niego zadania, ważne dla wszystkich
mieszkańców.

I ZBIGNIEW OPALIŃSKI
I przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM
- Bardzo dobre wyniki pokazują, że nasza sytuacja
finansowa jest stabilna, gmina jest dobrze
zarządzona finansowo, racjonalnie, a jednocześnie
jest duży nacisk na inwestycje, rozwój. Myślę, że Świebodzice są
obecnie w najlepszym momencie swojego rozwoju.

I ZOFIA MAREK
I Przewodnicząca Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza
- Możemy być spokojni, nasza gmina się
dynamicznie rozwija, jest dużo inwestycji - część
w toku, cieszymy się że jesteśmy wysoko w rankingach, które
podnoszą warunki życia mieszkańców, czynią miasto wygodnym
i atrakcyjnym, stąd taki napływ mieszkańców. Jesteśmy też gminą
przodującą na Dolnym Śląsku w pozyskiwaniu dotacji unijnych.
To wszystko efekt dobrego zarządzania miastem przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.

Uwaga, od 11 czerwca
4
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inwestycje

S

zanowni Państwo, na
prośbę Kolei Dolnośląskich przekazujemy ważną informację. Z uwagi
na prace torowe realizowane
przez PKP Polskie Linie Kolejowe w dniach 11.06-31.08.2018
r. na odcinku Jaworzyna Śląska
- Wałbrzych Miasto (linia D6)
za pociągi Kolei Dolnośląskich
zostanie uruchomiona zastępcza
komunikacja autobusowa. Dotyczy to także stacji w Świebodzicach.
Linia obsługiwana będzie taborem niskopodłogowym - przewóz dużego bagażu, wózków
dziecięcych, inwalidzkich i rowerów w pojazdach zastępczej
komunikacji autobusowej będzie dozwolony.
Podczas podróży autobusami
komunikacji zastępczej należy
posiadać ważny bilet na przejazd, zgodnie z obowiązującą taryfą Kolei Dolnośląskich. Wszelkich szczegółowych informacji
na temat komunikacji zastępczej
udzielać będzie obsługa pociągu.
Przystanek autobusowy zlokalizowany będzie na Placu
Dworcowym, w nowo wytyczonej zatoce autobusowej.
Pasażerowie znajdą tam też
rozkład jazy - który zamieszczamy poniżej.
Pojawią się jeszcze inne niedogodności dla pasażerów korzystających z połączeń kolejowych.

Od niedzieli (10 czerwca) do
czwartku (14 czerwca) nastąpi
najtrudniejsza faza przebudowy
stacji Świebodzice. Dla przejeżdżających pociągów dostępny będzie tylko tor czwarty,
pozbawiony peronu. W związku
z tym pasażerowie wsiadający i
wysiadający w Świebodzicach
będą przewożeni do/z sąsiednich stacji autobusami komunikacji zastępczej.
Pasażerowie w kierunku Wrocławia pojadą autobusami
sprzed dworca w Świebodzicach do stacji w Jaworzynie Śląskiej, gdzie zorganizowane będą
przesiadki na pociągi. Autobusy
ze Świebodzic będą odjeżdżać
o godzinach:
3:42d, 4:42, 5:57, 6:22, 7:29,
8:33, 9:30, 10:23, 12:49, 13:45n,
14:42d, 16:36, 17:41, 18:36,
20:12n, 20:45 (d - kursuje w dni
robocze, n - kursuje w niedzielę).
W kierunku Wałbrzycha, Adrszpachu, Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby Górnej, pasażerowie będą przesiadać się na stacji
Wałbrzych Szczawienko. Odjazdy autobusów sprzed dworca
w Świebodzicach (d - w dni robocze, n - w niedzielę), skomunikowane na Szczawienku z pociągami będą następujące:
G w kierunku Wałbrzycha:
5:16, 6:48, 7:00n, 7:57, 9:03,
12:09, 13:49, 14:56d, 15:53,
17:00, 18:10, 19:31, 20:42,
21:43, 23:41;

Obradowała
Komisja
Bezpieczeństwa
e wtorek 29.05.2018, odbyło się spotkanie
W
Komisja Handlu, Usług, Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na posiedzeniu

poruszono kilka ważnych spraw, między innymi
związanych z usługą transportową w mieście,
z zakupem nowego autobusu miejskiego oraz realizacją nowego projektu tzw. „Inteligentnych przystanków”, które będą zlokalizowane na ulicach
naszego miasta. Ważną kwestią, którą przedstawił
przewodniczący komisji Jarosław Dąbrowski,
było wstępne zapoznanie się z nowym systemem
komunikacji miejskiej, oraz
projektem optymalnego
rozwoju oferty przewozowej komunikacji miejskiej.
Wstępne analizy prezentowaliśmy Państwu w poprzednim wydaniu gazety.
Kompleksowe badania
marketingowe oraz wielkości popytu i zapotrzebowania transportu wykonano
od dnia 7 do 17 kwietnia 2018 r. Ankieterzy notowali liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, liczbę pasażerów
pozostających w pojeździe po ruszeniu z przystanku
oraz dodatkowo rzeczywistą godzinę odjazdu autobusu z przystanku. Badano efektywność funkcjonowania linii, rozkładu popytu na przestrzeni dnia.
- To bardzo ważne opracowanie, bo po zakupie
czwartego autobusu w mieście powstanie druga
linia autobusowa, której trasa będzie przebiegać
przez ulice, które nie były dotychczas obsługiwane
tj. np. ul. Świdnicką czy Plac Dworcowy - mówi
przewodniczący komisji Jarosław Dąbrowski.
Na spotkaniu omówiono również nowe inwestycje związane z oświetleniem kolejnych 5 przejść dla
pieszych w systemie LED, które gmina zmodernizuje w ramach własnego budżetu. Prace mają się
zakończyć jesienią tego roku.
Komisja zaopiniowała także projekt uchwały
dotyczący ustalenia limitu punktów sprzedaży alkoholu na trenie miasta.
I

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

przesiadamy się z pociągów do autobusów

Postępy prac na torach są już bardzo widoczne
G

w kierunku Adrszpachu:
6:48n;
G w kierunku Jeleniej Góry:
5:16, 6:48d, 7:00n, 7:57, 9:03,
12:09, 13:49, 14:56d, 15:53,
17:00, 18:10, 20:42, 21:43;
G w kierunku Szklarskiej
Poręby Górnej: 5:16, 7:00n,
7:57, 12:09, 13:49, 15:53, 18:10.
Pasażerowie wysiadający
w Świebodzicach, końcowy odcinek podróży (Jaworzyna Śląska - Świebodzice od strony Wrocławia albo Wałbrzych Szczawienko - Świebodzice od strony
Wałbrzycha) będą pokonywać
autobusami na analogicznych
zasadach. Godziny kursowania
autobusów zostały zsynchronizowane z przyjazdami pociągów z kierunku Wrocławia i Wałbrzycha. Ze względu na wydłużenie trasy drogowej, pasażero-

wie przybędą do Świebodzic
około 10 minut później.

KD uspokaja, że osoby przejeżdżające przez stację Świebodzice tranzytem, nie odczują żad-

nych utrudnień wynikających
z prac na stacji Świebodzice.
I

Ależ tu się buduje

uszyła budowa pierwszego
z dwóch budynków wielorodzinR
nych, który buduje Spółdzielnia

Mieszkaniowa w Świebodzicach.
W 5-kondygnacyjnym budynku powstanie 77 mieszkań. Mają być oddane
do użytku do końca czerwca 2019
roku. W sumie będzie 180 mieszkań.
Dla każdego mieszkania przewidziano balkon, taras lub loggię. Będzie też kilka mieszkań dwupoziomowych. No i w budynku pojawi się
pierwsza w Świebodzicach winda!
Ceny - od 3650 do 4050 PLN za
m2.

Osiedle Piastowskie przeżywa
prawdziwy boom, jeśli chodzi o budownictwo, swoje domy wielorodzinne realizuje tu także spółka
Green Park, która rozpoczęła właśnie
budowę III etapu osiedla. Zainteresowanie mieszkaniami jest duże,
chętnych na zakup nie brakuje,
mieszkania kupują chętnie mieszkańcy pobliskiego Wałbrzycha czy
Świdnicy. Świebodzice są obecnie
jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji!
I

I chodniczek już się robi!
rawa dla radnego
Sławka ŁukawskieB
go za skuteczne działa-

nie! Wnioskowana przez
niego budowa chodnika
do budynku Osiedle
WSK 2 właśnie jest
w trakcie. - Mieszkańcy będą

Sprzedam dom
Budowa pierwszego budynku SM z windą

Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący w centrum Świebodzic
o łącznej powierzchni użytkowej 131,20 m².

Budynek wyposażony jest
w instalację wodno-kanalizacyjną,
gazową, elektryczną, ogrzewanie
centralne.

Cena 290,000 zł - do negocjacji.
Informacje pod numerem
663-383-112

mieli wygodne dojście do
klatki schodowej, bardzo
mnie to cieszy - mówi radny Sławomir Łukawski.
Prace na zlecenie miasta wykonuje ZGK Świebodzice sp. z o.o.
I

Ankieta dotycząca
Mieszkania + zakończona

o końca maja - choć wstępnie termin ustalono na 20 maja
D
- można było wypełniać ankietę dotyczącą rządowego programu
Mieszkanie +. Gmina postanowiła poznać preferencje mieszkańców

w tym temacie, czy są zainteresowani takimi mieszkaniami, a jeśli
tak - to na jakich zasadach?
Termin został nieco wydłużony, być jak najwięcej osób wzięło
udział w ankiecie, a tym samym by była ona reprezentatywna.
Z naszych informacji wynika, że wpłynęło blisko 230 ankiet, które
obecnie poddawane są analizie.
Dokładne wyniki wraz z podsumowaniem przedstawimy Państwu
w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej - 22 czerwca.

Ruszyła modernizacja kręgielni
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

T

o będzie kolejny, świetny obiekt sportowy.
Rozpoczęła się przebudowa i modernizacja
miejskiej kręgielni. Gmina Świebodzice otrzymała na to z Ministerstwa Sportu i Turystyki
614.000 zł.
Wniosek o dofinansowanie
zadania został złożony w czerwcu 2017 roku, w ramach pilotażowego konkursu, pn. „Mały
Klub Sportowy” do Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę wraz z rozbudową istniejącej kręgielni w Świebodzicach. Wniosek otrzymał ocenę
pozytywną i otrzyma wsparcie
w wysokości 614 tys. zł netto.
Koszt całkowity projektu to
1,5 mln zł. brutto.
Termin wykonania modernizacji kręgielni to koniec października 2018 r.
Będzie to kolejny obiekt sportowy w Świebodzicach, poddany gruntownej modernizacji.

inwestycje

Tak było m. in. ze stadionem
przy ul. Sportowej, który przeszedł gruntowną przebudowę
i rozbudowę wraz z powstaniem
nowego obiektu o charakterze
socjalnym, basenem odkrytym
przy ul. Rekreacyjnej (nowy
obiekt gastronomiczno-socjalny,
boisko, zagospodarowanie terenu zielonego, nowe brodziki);
wreszcie z trwającą właśnie
modernizacją Wodnego Centrum Rekreacji (budowa nowych saun, jacuzzi, itd.).
- Staramy się systematycznie
poprawiać istniejącą infrastrukturę sportową lub uzupełniać ją
o nowe obiekty - jak chociażby
skatepark czy plac do street workoutu, bo takie są oczekiwania
mieszkańców - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- To także duży atut naszego
miasta dla potencjalnych przyszłych mieszkańców, wybierających do zamieszkania właśnie Świebodzice. Doceniają
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Nasza kręgielnia
Na kręgielni trenuje UKS Jedynka, Klub prowadzi nieodpłatną
działalność użytku publicznego polegającą na bezpłatnych
szkoleniach dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.
Prowadzą je dwie trenerki z uprawnieniami.
Kręglarstwo w Świebodzicach było niegdyś bardzo prężną
dziedziną sportu, nasi zawodnicy osiągali wysokie rezultaty
w Polsce i na arenie międzynarodowej. Liga kobieca wielokrotnie
sięgała po tytuły Mistrzyń Polski. Jest duże zapotrzebowanie,
zwiększa się liczba osób zainteresowanych treningami
- od 2016 oku zwiększyła się frekwencja.

fakt, że takie niewielkie miasto
jak Świebodzice ma tak bogatą
i zróżnicowaną ofertę obiektów
sportowych. Kręgielnia z pewnością się do tego jeszcze bardziej przyczyni.

widownia oraz małe zaplecze
gastronomiczne.
Powierzchnia zabudowy po
przebudowie wyniesie 494,60
m2, a powierzchnia użytkowa
z ogródkiem 531,30 m2.

Uroczy ten herb

Po modernizacji na kręgielni
będzie można grać zarówno
w kręgle klasyczne, jak i bowling; postanie wygodna szatnia,

Właśnie trwają roboty rozbiórkowe: demontaż płyt betonowych, demontaż dachu, wewnątrz: demontaż trybun, boa-

Świebodzice Miastem Przyjaznym Firmom

Piękny, kwiatowy
herb zakwitł na
klombie przy wejściu
do ratusza. Kwiatowa
kompozycja bardzo się
świebodziczanom
podoba, a będzie
jeszcze piękniej,
gdy kwiaty w pełni
zakwitną.

akończyła się XI edycja
Konkursu Samorząd PrzyZ
jazny Firmom 2017, organizo-

jedno kryterium. Siedzibę w nich
musiało mieć minimum 10 dynamicznych firm, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. w ciągu roku.
Świebodzice znalazły się na
bardzo dobrym, 128. miejscu na
321 miast.

Trwają intensywne prace przy
budowie klubu seniora na
Osiedlu Sudeckim. Powstanie
tu miejsce, w którym osoby
starsze z osiedla i całego
miasta będą mogły ciekawie
i aktywnie spędzić wolny czas,
rozwijać swoje pasje, spotykać
innych. To wspaniała i ważna
społecznie inicjatywa.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i radny Jacek Żygłowicz są
częstymi gośćmi na budowie,
doglądając postępu prac.
Obiekt ma być gotowy do końca
września. Gmina wyda
na przygotowanie świetlicy
350.000 zł.

wanego przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł Miasta
Przyjaznego Firmom 2017 uzyskało 321 miast i miejscowości
w Polsce. Miło nam poinformować, że w tym wyróżnionym
gronie znalazły się Świebodzice.
Instytut Europejskiego Biznesu organizuje konkurs Samorząd Przyjazny Firmom od
2007 roku. Wyróżnia miast
i miejscowości, w których siedziby ma dużo dynamicznych
i cennych firm.
Spośród 70 tysięcy polskich
przedsiębiorstw, których wyniki
finansowe w kwietniu 2018 r.
zbadał Instytutu Europejskiego
Biznesu, tytuł Brylant Polskiej
Gospodarki 2017 uzyskało 9828
firm bo ich wartość rynkowa
w marcu 2016 r. wyniosła więcej niż 40 mln zł.
Miejscowości, w których siedziby miały minimum 3 Brylanty Polskiej Gospodarki 2017,
miały szansę na tytuł Miasto
Przyjazne Firmom 2017. Dodatkowo musiały spełnić jeszcze

zerii okładzin, wyposażenia,
schodów.
W ramach zadania utworzona
zostanie toaleta dla niepełnosprawnych, usunięte schody - będzie możliwość zaparkowania
auta czy zostawienia roweru
bezpośrednio przy wejściu do
nowej kręgielni.
Pojawią się także szatnie
z toaletami dla gości oraz bar,

pomieszczenie gospodarcze dla
obsługi kręgielni
W sali głównej pozostaną
dwa tory główne do gry w kręgle klasyczne oraz dwa tory do
bowlingu. W sąsiedztwie będą
wygodne kanapy i miejsca dla
gości do konsumpcji.
W holu głównym będzie automat do skarpet oraz szafka do
wypożyczania obuwia.

Wysoki pre-rating naszą domeną
To kolejne potwierdzenie faktu, że Gmina Świebodzie jest
wiarygodnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.
Stwierdziła to już kilka miesięcy temu wysoka ocena preratingowa sporządzona na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku
Kapitałowego (FRRK) przez Agencję Ratingową INC Rating
z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych w Paryżu.
Świebodzice uzyskały bardzo wysoką ocenę pre-ratingową,
mieszczącą się na poziomie między AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie
319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez gminę
Świebodzice.
Kilka tygodni po tej opinii pojawiła się kolejna - tym razem
dotycząca finansów gminy. Pod konie kwietnia ukazał się Ranking
Finansowy Samorządu Terytorialnego, przygotowany
przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. I tu kolejna, bardzo dobra ocena dla Świebodzic
- w kategorii 237 gmin miejskich nasze miasto zajęło bardzo
dobrą, 77. lokatę.
Warto podkreślić, że wszystkie te opracowania przygotowywane
są niezależnie, nie na zlecenie gmin, lecz przez ekspertów
i instytucje zajmujące się tego typu oceną. Są to więc opinie
wiarygodne i profesjonalne. Sprawiają, że Świebodzice wyróżniają
się wśród innych miast, poprzez swoją wiarygodność, zaufanie
i pozytywne postrzeganie przez środowiska biznesowe.

Ciekawe perspektywy w PFR
W

dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie przedinwestycyjne Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza w Polskim Funduszu
Rozwoju w Warszawie. Tematem spotkania była prezentacja
możliwości dla gminy zbudowania lotniska dla samolotów
niskopułapowych. Inicjatywę
utworzenia takiego lotniska na
Dolnym Śląsku przyjęto pozytywnie.
Pracownicy PFR zaprezentowali możliwości finansowania
budowy lotniska i utworzenia
spółki kapitałowej. W spotkaniu
wziął również udział przedstawiciel Banku Gospodarstwa
Krajowego, który wskazał możliwości finansowania tej inwestycji.
W spotkaniu wzięła udział
również kierownik wydziału
Funduszy Zewnętrznych, Marzena Korona-Kruk.
Gmina otrzymała warianty,
które burmistrz przenanlizuje
z zespołem finansowym.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) jako partner
strategiczny realizują cykl spotkań przedinwestycyjnych z samorządami miast średnich
w projekcie „Pakiet dla miast
średnich” w ramach Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR). Rolą PFR jest prowadzenie konsultacji z jednostkami
samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych.
Warunkiem odbycia spotkania przedinwestycyjnego była
obecność samorządu na liście
miast średnich (miasta zidentyfikowane na podstawie analizy
wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby SOR).
W dniu 11 stycznia 2018 r.
PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych - którego misją jest
dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał
umowy inwestycyjne. Pierwsza

została podpisana z gminami
Nowy Sącz, Nawojowa, Stary
Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz
PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga
inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-
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kanalizacyjnej w Limanowej,
gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu
inwestycji wynosi 50 mln złotych.
I

Ludzie, wstydźcie się!

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ważny temat

piątek, 8 VI 2018

G

ruz, stare meble, poremontowe odpady, dywany, drzwi, trawa
i śmieci wysypane
luzem - tak wyglądają okolice
pojemników na śmieci ustawionych przy świebodzickich ogrodach działkowych. W głowie się
nie mieści, jakie śmieci wyrzucają tu świebodziczanie - i to
nawet nie chodzi o samych
działkowców, bo odpady przywożą tu po prostu mieszkańcy
z różnych części miasta. Nawet
nie chce się im wrzucić ich do
kontenerów, tylko rzucają je
byle jak, obok pojemników albo
- to już totalna bezczelność - przy
wejściu na ogrody działkowe.
ZGK w porozumieniu ze Strażą
Miejską zapowiada mocne działania, będą kamery przy pojemnikach i częste kontrole strażników, akcję przeciwko zaśmiecaczom zapowiadają także
szefowie
wszystkich
ogrodów działkowych.
- Jest mi bardzo przykro,
że taki mamy dziś obraz
- przyznaje Edmund
Sołowij, prezes największych Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
„Stokrotka”. - Chcieliśmy, żeby
ludzie mieli gdzie wrzucać
śmieci, a nie tworzyć wysypiska.
Zdjęcia ilustrujące ten materiał mówią same za siebie: aż
trudni uwierzyć, że ten - prosimy o wybaczenie - syf, zrobili
mieszkańcy wokół siebie! Ogrody działkowe to miejsce wypoczynku, rekreacji, tu przychodzimy żeby cieszyć się zielenią,
pięknymi roślinami. Tymczasem napotykamy na takie ozdoby: sterty gruzu, stare meble,
jakieś szmaty, wiaderka po farbach, zaprawach. To nie są odpady powstałe na działkach
- ktoś je tu przywiózł, załadował
na auto albo jakąś przyczepkę
i przywiózł z terenu miasta. Czy
tak wygląda segregacja śmieci?
ZGK już kiedyś zabrało
z działek pojemniki
- właśnie z tego
samego powodu
- Na przełomie kilku lat były
podejmowane różne próby usy-

tuowania pojemników na odpady na terenie ogrodów działkowych, najczęściej się kończyły
zabieraniem pojemników z uwagi na totalny brak poszanowania
zasad wyrzucania odpadów - mówi Kacper Nogajczyk, prezes
ZGK sp. z o.o.. - W zeszłym
roku pojemnik o pojemności
7 m3 na odpady komunalne został zasypany gruzem i ziemią
tak, że nie można było go podnieść i wywieźć. Z uwagi na
powyższe został zabrany. Innym
razem pojemniki do selektywnej
zbiórki zostały spalone.
Ale zarząd ogrodów działkowych nadal miał problem z odpadami komunalnymi i po kolejnym spotkaniu z burmistrzem
Bogdanem Kożuchowiczem
zapadła decyzja, że zostanie
podjęta jeszcze jedna próba
kompleksowego obsłużenia
ogrodów działkowych.
Zarząd ustalił opłatę od
działki w wysokości 8 zł
rocznie w zamian za odbiór odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie
w sezonie działkowym.
Oprócz tego Zarząd
ROD rozwiesił ulotki informacyjne na swoich tablicach
w jaki sposób należy pozbywać
się odpadów i segregować.
Po ponad miesiącu obsługi
ROD - sytuacja się
powtórzyła
- Część działkowców wyrzuca pod pojemniki dosłownie
wszystko: meble, dywany, gruz,
wysypują odpady bio luzem pod
pojemnik, do szkła był rzucany
gruz. Zdarza się, że odpady są
ustawiane na terenie miejskim
przy wejściu na teren ogrodów
działkowych. Załączone zdjęcia
przedstawiają sytuację, z którą
sami działkowicze się nie zgadzają, sami przyznają, że nie tak
miało być - mówi Nogajczyk.
A miały być pojemniki na
odpady komunalne oraz pojemniki na segregację, do których
działkowcy winni byli wrzucać
śmieci według ich rodzaju.
Czyli:
G czarny pojemnik na odpady
komunalne zmieszane (NIE

Zasady usuwania śmieci
Przypominamy, że segregacja odpadów dotyczy wszystkich, także
działkowców (segregowania odpadów i utrzymywania czystości
wokół kontenerów).
Szanowni działkowcy i mieszkańcy miasta, przypominamy więc
jeszcze raz o tych zasadach:
- Odpady zielone, trawę gałęzie liście działkowcy mogą wystawiać
w workach koło kontenerów.

Tak wyglądają okolice pojemników na śmieci, ustawionych przy
ogrodach działkowych
WRZUCAMY TU GRUZU
I BIO ODPADÓW!)
G pojemnik żółty (kosz siatkowy) na butelki PET oraz folię
G pojemnik zielony na szkło.
Odpady Bio powinny być składane przy pojemnikach w zamkniętych workach. SKŁADANE, a nie rzucane jak popadnie!
Z uwagi na skalę problemu
odbioru odpadów z ogrodów
działkowych w poniedziałek,
4 czerwca, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
z udziałem burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, prezesów wszystkich ogrodów1) działkowych,
pracownika Wydziału Ochrony
Środowiska oraz prezesa ZGK.
Nie ma na to zgody!
- Wszyscy byliśmy zgodni:
mieliśmy dobre intencje, chcieliśmy usprawnić pozbywanie się
odpadów działkowcom, a tymczasem powstały dzikie wysypiska śmieci. Nie ma na to zgody, ogrody działkowe mają być
chlubą i wizytówką miasta, a nie
śmietnikiem - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Same
spotkanie miało na celu wypracowanie kompromisu, jak działać żeby sytuacja się poprawiła.
W toku dyskusji ustalono, że
dodatkowe informacje zostaną
ustawione w miejscach usytuowania pojemników, będzie podjęta próba zmiany lokalizacji
pojemników na teren ROD, aby
uniemożliwić podrzucanie odpadów z zewnątrz, pojemniki
zostaną jeszcze lepiej oznakowane. Dodatkowo Straż Miej-

Pani Alicja wciąż czeka
na nasze wsparcie

Do 18 czerwca trwa zbiórka do puszek, które stoją w
poniżej wymienionych sklepach:
G SIMA solarium ul. Kopernika,
G Only you sklep z bielizną Rynek,
G Aligator ul. Chrobrego,
G sklep spożywczy Zamkowa,
G Sklep spożywczy Mikulicza,
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rodzy Czytelnicy, pamiętacie pewnie zdjęcia
D
i reportaże telewizyjny po-

święcone zbiórce darów
i pieniędzy na leczenie i pomoc dla Pani Alicji Mleczek, zmagającej się z białaczką świebodziczance.
Inicjatorem zbiórki i pomocy na rzecz Alicji jest
pani Izabela Klymczak,
która wspólnie z przyjaciółmi i ludźmi dobrej woli
stara się wesprzeć rodzinę
Pani Alicji w tym trudnym
czasie.

Nie brakuje ludzi dobrej woli w naszym mieście, takich
też jest sporo wokół pani Alicji Mleczek. Trzymamy kciuki
za powrót do zdrowia
G Sklep spożywczy Ofiar
Oświęcimskich.
Najpilniejszą potrzebą,
o czym pialiśmy kilka tygodni temu, jest wykonanie
nowej łazienki w mieszkaniu pani Alicji. Jest już
wykonany projekt, który
przygotował Miejski Zarząd

BIO - Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
powstające na terenie nieruchomości zaleca się zagospodarować
w przydomowych kompostownikach (zwłaszcza działkowcy),
wrzucać do brązowych pojemników z napisem BIO lub dostarczyć
do PSZOK-u.

Nieruchomości, który zaangażował się w pomoc. Poszukiwani są obecnie ludzie
dobrej woli, którzy mogliby
podarować akcesoria łazienkowe lub zakupić kabinę
prysznicową.
Organizatorzy dziękują za
już okazaną pomoc.

ska będzie częściej kontrolowała lokalizację pojemników
i bezwzględnie karała najwyższym mandatem za zaśmiecanie
terenu. A jest to - przypomnijmy
- 500 zł. Bezwzględnego karania za zaśmiecanie domagali się
wszyscy łącznie z zarządem
ROD. Tylko bezwzględne działanie może wyeliminować śmiecenie i rzucać zły wizerunek na
wszystkich działkowiczów jak
i na sam ROD.
- Nie zgadzamy się na takie
postępowanie - grzmi Edmund
Sołowij, prezes ROD „Stokrotka”, który skupia 800 ogrodów
w mieście. - Zaczynamy szeroką
akcję informacyjną, zakupimy
tablice ostrzegawcze i wystawimy je przy pojemnikach, mamy
zapewnienie, że Straż Miejska
będzie tu często zaglądać i sami
będziemy pilnować czy ktoś tu
nie podrzuca śmieci. Bo to oczywiste, że te sterty śmieci nie pochodzą tylko od naszych działkowców, są przywożone z miasta. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała, działkowcy muszą się
liczyć, że będą mieli podniesione opłaty za śmieci - ostrzega
Sołowij.
Każdy działkowiec powinien
mieć kompostownik
- tak wynika z uchwały
Polskiego Związku
Działkowców.
Ale nie każdy to ma
- Młodzi ludzie kupują działki
w celach rekreacyjnych, żeby
posiedzieć, zrobić grilla, żeby
dzieci się miały gdzie pobawić.

I - W mieście pojawiły się czarne kontenery na odpady
zmieszane, które stopniowo będą zastępować zielone kontenery
na odpady zmieszane (ale to może długo potrwać), dlatego należy
sugerować się naklejkami na kontenerach opatrzonymi
odpowiednim kolorem i informacją co można, a czego nie wolno
wrzucać do środka.
I - pojemnik zielony - na szkło
I - pojemnik żółty na plastik i folię
I - pojemnik na papier i tekturę
Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny oraz gruz można
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych przy ul. Strzegomskiej 30, który czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz 7:00-15:00 oraz w sobotę
w godzinach 10:00-12:00.

FOT. ZGK
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Włos się jeży na głowie! Ludzie, wstydźcie się! Jak tak można?
Mamy nadzieję, że kamery zarejestrują wandali i posypią się
słone mandaty
Kompostownik to jdnak jakaś
praca do wykonania, no i zapach
niezbyt miły - kwituje prezes
ROD „Stokrotka”.
My jako pierwszy ogród
w mieście podpisaliśmy umowę
na wywóz śmieci, żeby nasze

ogrody były piękne, niezaśmiecane. Jest mi przykro, że oto mamy taki obraz, to moja porażka dodaje ze smutkiem. - Będziemy z tym walczyć, bo nasze
ogrody to duma i wizytówka
miasta.

Zastawione dojście do sklepu
apisał do nas Czytelnik z proN- Kierowca
śbą o interwencję:
tego auta z uporem

maniaka blokuje wjazd na prywatną posesję a sam od rannych
godzin przebywa na działce przy
ul Strzegomskiej w Świebodzicach. Blokuje dostawy towaru do
sklepu na terenie posesji oraz
klientom, którzy korzystają z usług
tegoż sklepu. Już miał zwracaną
uwagę i nie reaguje na prośby, by
tu nie parkował w godzinach pracy
sklepu i nie blokował nam, właścicielom, wyjazd i wjazd na własną
posesję - skarży się nasz Czytelnik.
O interwencję poprosiliśmy
także Straż Miejską, komendant
Łukasz Gil udał się od razu po
zgłoszeniu na miejsce, ale nie zastał wskazanego auta.
- Sprawdzę to jeszcze raz. We
wskazanym miejscu jest parking
więc trzeba ustalić, czy rzeczywiś-

cie auto utrudnia dostęp do jakiegoś punktu - mówi Łukasz Gil.
Dziękujemy za zagłoszenie,
a kierowcę skody prosimy jednak
o takie parkowanie, które nie

będzie przeszkadzało innym użytkownikom placu a zwłaszcza
klientom sklepu. Bądźmy dla siebie życzliwi, drodzy państwo.
I

REKLAMUJ SIĘ

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

Dlaczego zniknęła
Biedronka?
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Magiczna wyprawa do Gruzji
wiebodziczanie chętnie wędrują po świecie,
zabierając ze sobą obowiązkową flagę naszeŚ
go miasta. Niedawno zawędrowała ona do uroczej Gruzji, za sprawą naszej radnej, pani Teresy
Małeckiej, która wraz z grupą świebodziczan
wybrała się w te przepiękne rejony na pograniczu Europy i Azji.
- Gruzja jest piękna, to kraj pełen tajemnic, pięknych krajobrazów i życzliwych
ludzi - mówi Teresa Małecka.
Pozdrawiamy naszych obieżyświatów.
I

A tak wygląda sklep z lotu ptaka - zdjęcie wykonał Adrian Sitko
z drona. Po Biedronce zostały tylko obrysy, ale podobno nowy
obiekt będzie większy i bogatszy w asortyment
odpowiedzialności sieci Biedronka - mówi Tomasz Palewicz, starszy menedżer sprzedaży w Jeronimo Martins Polska, odpowiedzialny za sklep
Biedronka w Świebodzicach.
Remont placówki przy ul.
Wałbrzyskiej w Świebodzicach
wpisuje się w plany bieżącej
modernizacji sklepów na terenie
całego kraju. W ubiegłym roku
wyremontowano łącznie 226
sklepów sieci Biedronka.

W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Ponowne otwarcie sklepu
Biedronka w Świebodzicach
przy ul. Wałbrzyskiej nastąpi latem br. Na czas modernizacji
placówki kliencie mogą korzystać ze klepów zlokalizowanych
przy ul. Strzegomskiej oraz przy
ul. Łącznej.
- Na Strzegomskiej jest bardzo ciasno, a na osiedle daleko,
dlatego czekam z niecierpliwością na otwarcie nowej Biedronki - mówi pani Anna, jedna
z klientek.

FOT. UŻYCZONE TERESA MAŁECKA

REKLAMUJ SIĘ!

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

W

ielu mieszkańców miasta zadaje sobie pytanie: dlaczego rozebrano sklep tej popularnej sieci,
znajdujący się na ul. Wałbrzyskiej? Wyjaśniamy: sklep nie
zniknął na dobre, tylko tymczasowo. Aktualnie prowadzone są
prace związane z kompleksową
modernizacją i rozbudową punktu.
- Celem prowadzonych prac
jest zwiększenie atrakcyjności
sklepu i podniesienie komfortu
zakupów poprzez zastosowanie
innowacyjnych i ekologicznych
rozwiązań. Układ sklepu stanie
się bardziej funkcjonalny, znacznie zwiększy się powierzchnia
sali sprzedaży do ok. 840 m2.
W placówce zostanie zamontowane nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED. Prace
remontowe obejmą także montaż przestronnych witryn frontowych, odświeżenie elewacji
i zmianę kolorystyki, która zostanie dostosowana do najnowszych standardów obowiązujących w sieci Biedronka. Ponadto, zmodernizowana placówka stanie się bardziej przyjazna dla środowiska, co stanowi jeden z filarów społecznej
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Prezesie, co się dzieje?
8
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oraz większe jest niezadowolenie kibiców naszej Victorii. O ile dzieciaki trenują z zapałem
i dobrze sobie radzą, o tyle nasza
drużyna seniorska niestety leci
na łeb na szyję, a przegrywając
kolejne mecze nieuchronnie
zmierza w kierunku A klasy.
Kibice piszą do burmistrza Bogdana Kożuchowicza dramatyczne prośby o reakcję. Przypominamy jednak, że MKS
„Victoria” Świebodzice to stowarzyszenie, rządzące się swoimi prawami, posiadające Zarząd
i władze, które kreują politykę
wewnętrzną klubu. Być może
dla wielu osób mylący jest przymiotnik „miejski”. Drodzy Czytelnicy - to nie jest Klub miejski
w tym znaczeniu, że miasto ma
wpływ na politykę klubu. Od
tego jest wybierany przez członków Zarząd. Dlatego skierowaliśmy kilka pytań do Prezesa
Zarządu MKS „Victorii”, Pana
Euzebiusza Wojdata.
G Dlaczego mamy tak kiepską

sytuację w drużynie
seniorów?
- Dlatego, że kadrowo wyglądamy bardzo słabo. Ktoś może
zapytać: to jak to jest, kiedyś nie
było z tym problemu a teraz się
nagle zrobił. Pani redaktor tak
naprawdę to my od lat borykamy się z problemami kadrowymi w grupach seniorskich (które
mogłyby grać na pewnym poziomie). Od czasu, kiedy jestem
w zarządzie - a minęło już 11 lat
- dzięki zawodnikom zewnętrznym (nie umniejszając naszym,
myślę że w owym czasie nie
doceniono ich albo nie chciano
docenić), opłacanym za grę,
mieliśmy drużynę, która dawała
jakość. Ale ówczesna gra to
tylko szósta liga, nie do pomyślenia jest żeby w takich ligach
zawodnicy byli opłacani tak wysokimi stawkami. Oczywiście
- nic w tym złego jeżeli w klubie
jest sponsor, którego stać na to,
ale patrząc na to z drugiej strony
kiedy pieniądze się w takim klu-
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nasza rozmowa

bie kończą - kończy się gra.
I wtedy wdraża się plan awaryjny czego skutkiem jest powolne
zadłużanie się klubu a w rezultacie kończy się to spadkami do
niższych lig - czego my jesteśmy żywym przykładem.
G Czyli spadek do A klasy to
już pewność?
- Tak, A klasa to nasz kolejny
szczebel, do którego spadniemy
i poziom na którym będziemy
kontynuować grę w seniorach.
O ile uda nam się zebrać grupę
zawodników, którzy zechcą
w niej grać. I tak naprawdę,
gdyby nie odeszli od nas zawodnicy ze Świebodzic kiedy mieliśmy rozgrywki na poziomie
IV ligi i dołączyliby grający
w innych klubach - jestem w stu
procentach pewien, że IV liga to
poziom w którym gralibyśmy
do dzisiaj. Ale nas najzwyczajniej w świecie nie było na nich
stać! Na naszych zawodników.
W sumie to im się nie dziwię:
robią to co kochają i jeszcze ktoś
im za to płaci. Czasy się zmieniły, świat poszedł do przodu,
życie jest droższe. Taki młody
człowiek mający talent piłkarski
jeżeli nie będzie go stać na podstawowe egzystowanie w tym
świecie, zawsze wybierze drogę,
która pozwoli mu żyć na lepszym poziomie - nawet kosztem
piłki nożnej będzie wolał iść do
pracy po godzinach, niż podjąć
treningi trzy razy w tygodniu
i jeszcze w weekend jechać na
mecz. A jak się przydarzy kontuzja? Żaden pracodawca nie
zlituje się nad nim
G Czy nie udało się pozyskać
żadnych wartościowych
zawodników do tej drużyny?
Kibice czują wielki żal, że lata
pracy idą na marne i oto
spadamy na łeb na szyję?
- Wiem że kibice czują wielki
żal, że lata pracy idą na marne
i spadniemy do kolejnej niższej
ligi, ale czy to tak naprawdę te
lata pracy idą na marne? Myślę
że nie, to jest kolejne doświadczenie. Na dzień dzisiejszy wiemy już, jak się poruszać w tym

dziwnym świecie piłki nożnej
i robimy wszystko, żeby nie
popełniać błędów z przeszłości.
Może jeszcze wielu błędów nie
unikniemy, ale robimy wszystko, żeby je minimalizować i to
że będziemy grać w niższej lidze
to nic nie znaczy. To tak, jakby
ktoś powiedział: nie jeździsz
Mercedesem to jesteś dziadem?
Dobrze wiemy że nie! Stać mnie
dzisiaj na poloneza i będę jeździł
polonezem dla przykładu. Proszę zobaczyć gdzie dzisiaj są
wielkie kluby z Ekstraklasy, niektóre z nich grają na poziomie
7 ligi, ale nie poddają się, a kibic, który przychodzi tylko dlatego, że drużyna gra wysoko - to
nie jest kibic. Prawdziwy kibic
jest po to, żeby wspomagać
swoją drużynę na dobre i na złe
G Jak wygląda sytuacja
w drużynach dziecięcych
i młodzieżowych?
- W związku z sytuacją w klubie jesteśmy na etapie wdrażania
programu pięcioletniego szkolenia młodzieży, trochę finanse
w tym roku nam przeszkodziły,
nie ruszymy w stu procentach,
ale już pomału zaczynamy wdrażać ten system. Osob, które
śledzą rozgrywki młodzieżowe
widzą chyba dużą poprawę
w grze. Samym przykładem są
wyniki, które osiągają z klubami,gdzie wcześniej naprawdę
srogo przegrywali. Już nie jesteśmy „chłopcami do bicia”.
A kiedyś przyniesie to efekt
w postaci gry w drużynie seniorów. Wiemy dobrze, że jeszcze
tym młodym ludziom wiele się
zmieni, będą chcieć uprawiać
może inny sport, w wieku nastolatka poznają dziewczynę, zmienią szkołę, miejsce zamieszkania. No, ale z tym musimy się
liczyć, takie jest życie.
G Wcześniej mówi ł Pan,
że Klub musi wyjść na prostą
finansową. Czy to już się
stało?
- Bardzo dobrą informacją dla
wszystkich może być to że, klub
już nie ma ani złotówki długów.
Wręcz przeciwnie. Krótko mó-

SPRZEDAM/WYNAJMĘ

G Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na produkcję,

handel lub usługi (aktualnie warsztat samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2. Działka ogrodzona o pow. 900 m2 przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2 i wysokości
6 m, duży plac manewrowy, wszystkie media - na magazyn, produkcję, usługi, handel.

tel. 506 032 896
Stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel

składa serdeczne podziękowania Dyrekcji
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Nauczycielom oraz uczniom
za wielkie, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz środowiska senioralnego
w zakresie nauki języka angielskiego, języka niemieckiego
oraz przeszkolenia seniorów w zakresie pracy z komputerem.
Czas spędzony z Państwem był wielką przygodą
i pozwolił nam na pogłębienie wiedzy.
Bardzo cieszymy się, że akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Senior Aktywny
Obywatel pn. Młodzież - Seniorom okazała się sukcesem i pozwoliła
na zintegrowanie tych dwóch środowisk.

wiąc jesteśmy na prostej w tym
roku uzyskaliśmy z miasta trochę mniejsze pieniądze, ale liczymy, że w kolejnych latach
wrócimy do poziomu sprzed
roku.
Te pieniądze nie są potrzebne
na seniorów, one są potrzebne
na rozwój piłki nożnej, jak i piłki
ręcznej bo przecież jesteśmy
klubem dwusekcyjnym, gdzie
też możemy pochwalić się dobrze wykonywaną pracą z młodzieżą w sekcji piłki ręcznej. Ale
to temat na osobną rozmowę.
G Jaka jest wizja zarządu
dotycząca odbudowania
pozycji drużyny seniorskiej?
- Jeżeli chodzi o drużynę seniorów chcemy wrócić do poziomu na którym graliśmy jeszcze nie tak dawno. Ale to ciężka
praca przed nami, zawodnikami
i oczywiście trenerami w związku z tym na pewno w dalszym
ciągu będziemy próbowali pozyskiwać nowych sponsorów,
o których jest bardzo, bardzo
ciężko.
G Wiele osób uważa, że to jest
Klub „miejski”, że miasto
może nakazać zarządowi,
prezesowi, określone
działania. Wyjaśnijmy to
jeszcze precyzyjnie. Nazwa
miejski to pewien symbol
z przeszłości...

- Patrząc z punktu, że jesteśmy jednym z największych beneficjentów jeśli chodzi o dotacje z miasta, można byłoby tak
uważać. Ale tak jak to pani zaznaczyła w pytaniu - jest to pewien symbol z przeszłości i absolutnie, powtarzam absolutnie
miasto, które reprezentuje Burmistrz, Rada Miasta, nie nakazuje Zarządowi ani prezesowi
określonych działań. Sami podejmujemy decyzje, za które
jesteśmy w 100 procentach odpowiedzialni i za które nas się
rozlicza. I korzystając z okazji
chciałbym wraz z zarządem
podziękować wszystkim, którzy
przyczyniają się do tego, aby ten
klub funkcjonował na takim poziomie, jakim jest, w szczegól-

ności: Burmistrzowi Miasta
Bogdanowi Kożuchowiczowi,
Radnym Miejskim, OSiR-owi,
sponsorom a także rodzicom,
bez tych osób nie było by nas.
Wielkie, ogromne duże dziękuję
bardzo.
Zachęcam też wszystkie prywatne osoby aby stały się członkami naszego klubu, co pozwoli
w przyszłości wybrać kolejne
osoby do zarządu, które pomogą
a zarazem wniosą coś nowego

pozytywnego, rozwijającego
nasz klub.
G Dziękuję za rozmowę.
Oby Victoria odbiła się jak
najszybciej od tego „dołka”
i znów dostarczała kibicom
wspaniałych, sportowych
emocji.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

Chcemy odzyskać pamiątki
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Wracamy do tematu Grobu Nieznanego Żołnierza

Jedno jest pewne - Grób Nieznanego Żołnierza pozostanie
na zawsze w naszym mieście, jako symboliczna mogiła
humacji. Według danych strony
niemieckiej na terenie Polski
może być jeszcze około 200.000
nieodnalezionych grobów żołnierzy III Rzeszy.
Nieznany żołn
ierz - już znan
y
P
GAZETA ŚWIEBODZIC
www.swiebodzice.pl KA

Ekshumacja grobu
niemieckiego żołnierz
a

na Pełcznicy. W
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- Jeśli chodzi o sam grób - to
jak najbardziej pozostanie on
w miejscu, w którym istniał
przez dziesięciolecia, stał się
przecież częścią krajobrazu dzielnicy, a mieszkańcy w pewien
sposób zżyli się z tą bezimienną
obecnością - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Planujemy zamontować symboliczną
tabliczkę z nazwiskiem żołnierza. Będzie to pamiątka skomplikowanej i bolesnej historii
tych ziem
Fundacja POMOST rocznie
przeprowadza około tysiąca eks-

ADRIAN SITKO

W

racamy do tematu
ekshumacji tzw.
Grobu Nieznanego
Żołnierza na Pełcznicy. 22 maja przeprowadziła ją
Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST. Zgodę na ekshumację
wydał IPN.
- Prace prowadzimy na podstawie decyzji Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej oraz zgodnie z umową między Polską
a Niemcami z 2003 roku. Na
mocy tej umowy wszystkie niemieckie groby wojenne przenoszone są na cmentarze wojenne
znajdujące się na terenie Polski
- wyjaśniał Tomasz Czabański,
dyrektor Pracowni. - W tym
przypadku szczątki tam odnalezione przeniesione zostaną na
cmentarz wojenny w Nadolicach Wielkich, gmina Czernica
pod Wrocławiem.
Według wiedzy pozyskanej
przez POMOST, w grobie miał
spoczywać żołnierz o nazwisku
Josef Grimm. Jest to informacja
otrzymana od byłej mieszkanki
Pełcznicy, pani Barbary, która
napisała list w tej sprawie.
I okazało się, że były to informacje wiarygodne. W grobie
znaleziono kompletny szkielet
człowieka. Była tam także amunicja, puszka maski przeciwgazowej, pas skórzany, bagnet,
buty, guziki oraz sygnet z inicjałami J.G, który jednoznacznie wskazuje na tożsamość pochowanego w mogile człowieka.

Jednak wciąż otwarte pozostają pytania: kto pochował
w tym miejscu żołnierza? W jaki
sposób zmarł? Skąd wziął się
w Świebodzicach? Będzie to
z pewnością ciekawostka do
rozwikłania dla miłośników historii miasta.
Ale ani IPN ani fundacja zajmująca się ekshumacją raczej
nie będą tego wyjaśniać.
- Z zasady nie prowadzi się
szczegółowych badań genetycznych, tym bardziej, że w przypadku Świebodzic mamy jasną
sytuację i wiemy, do kogo należą szczątki - mówi Adam Białas z Fundacji POMOST. - Nie
znaleźliśmy na szkielecie żadnych urazów, ale to o niczym nie
przesądza, nikt jeszcze nie wie,
czy jakaś rodzina się odezwie.
Ekshumacja wywołała spore
poruszenie wśród mieszkańców,
niektórzy byli wręcz oburzeni
faktem, że naruszono spokój
zmarłego. - Po co ruszaliście,
powinien spoczywać w Świebodzicach - pisano np. na forumswiebodzice.
Sami pracownicy Fundacji
POMOST przyznają, że w takich sytuacjach często spotykają
się z wrogością.
- Działamy trochę wbrew lokalnej społeczności, ale są to
działania niezbędne, to też są
ofiary wojny i mają prawo do
identyfikacji swojego grobu. Poza tym tak stanowi prawo międzynarodowe - wyjaśnia Adam
Białas. - W świetle prawa wszystkie groby wojenne niemieckie
podlegają ekshumacji i przeniesieniu na wskazane cmentarze
wojenne.
Szczątki naszego żołnierza
trafią do Nadolic pod Wrocławiem. Ale grób z Pełcznicy bynajmniej nie zniknie. Został odbudowany, a wkrótce pojawi się
na nim tabliczka z nazwiskiem
żołnierza, który spoczywał
w bezimiennej mogile dziesiątki
lat.

FOT. UŻYCZONE

Szczątki Josefa Grimma
nie będą poddawane
szczegółowym badaniom
patomorfologicznym,
chyba , że rodzina sobie
tego zażyczy. Ale nie
wiadomo czy żyją jeszcze
jacyś potomkowie
austriackiego żołnierza

Takie przedmioty
znaleziono
w mogile, szczególnie
charakterystyczny
jest sygnet

Strzępy informac
ji w liście

Zachował się list,
napisany po niemiecku,
Pełcznicy, która
od byłej mieszkanki
wskazywała właśnie
Josefa Grimma.
Osoba ta podała na pochowanie w mogile
w liście i l
związan h

Czy odezwie się jakaś rodzina?
Ponieważ udało się na podstawie przedmiotów osobistych
zidentyfikować żołnierza, strona niemiecka będzie na tej
podstawie poszukiwać rodziny. Nie wiemy, czy jacyś potomkowie
żołnierza żyją - zresztą, może się nawet tego nie dowiemy,
bo te formalności odbywają się całkowicie poza wiedzą
samorządu. Ale gdyby żyli, pewnie szukaliby swojego krewniaka
chociażby przez Czerwony Krzyż, Jedno jest pewne - mogiła
Nieznanego Żołnierza - już znanego - pozostanie w Świebodzicach
na pamiątkę historii tych ziem.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wystąpi także do Fundacji
z prośbą o pomoc w odzyskaniu przedmiotów, znalezionych
przy żołnierzu, by wróciły do Świebodzic i stały się np. elementem
przyszłej ekspozycji Izby Regionalnej.

Rubnikowicz o Grimmie
O własną hipotezę tajemnicy Josefa Grimma poprosiłam pana
Tadeusza Rubnikowicza, miłośnika historii miasta, współautora
cyklicznego wydawnictwa „Świebodzice. Dzieje miasta”.
- Sposób ułożenia tych szczątków - na boku - wskazuje, że został
naprędce przysypany ziemią. Mógł być zastrzelony w ostatnich
dniach wojny, czy przez Rosjan? Wątpię - bo oni ogołociliby go
ze wszystkich wartościowych rzeczy - zastanawia się Pan Tadeusz.
Mógł umrzeć np. z powodu jakiejś choroby i został na szybko
pochowany przy drodze? To ułożenie ciała daje do myślenia
- tak, jakby położył się do snu na boku.
I raczej nie był to młody człowiek, widać to po szczęce, są ubytki.
W Świebodzicach była dosyć rozbudowa obrona cywilna,
zaraz p wojnie było tu mnóstwo okopów. Może był to członek
właśnie tej obrony cywilnej? To już chyba na zawsze pozostanie
tajemnicą - mówi Pan Rubnikowicz.

Świebodzice już na ekranie

dniach 17-20 czerwca w
Świebodzicach kręcone
W
będą zdjęcia do filmu „Malo-

do kin wchodzi właśnie
„Zimna wojna”, film
A
w reżyserii Pawła Pawlikow-

wany ptak” w reżyserii Václava
Marhoula, czeskiego scenarzysty, reżysera i aktora. Chodzi o
ekranizację głośnej i kontrowersyjnej książki Jerzego Kosińskiego, polsko-amerykańskiego
pisarza pochodzenia żydowskiego. Film powstaje w koprodukcji czesko-słowacko-ukraiński
i będzie czarno-biały. Czeska
premiera filmu została zaplanowana na wrzesień 2019 roku.
Realizatorzy filmu potrzebują
statystów, którzy zagrają w scenach kręconych na terenie Świebodzic. Poszukiwane są osoby
kalekie, pozbawione nóg lub
rąk. Ponadto szczupłe kobiety
i mężczyźni w wieku 20-60 lat
oraz osoby z widocznymi bliznami na twarzy. W Świebodzicach kręcone będą sceny z okresu II wojny światowej, dlatego
statyści nie mogą mieć nowoczesnych fryzur. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, aktualne fotografie: twarzy, sylwetki, profilu. Fotografie muszą być
zrobione w ciągu kilku ostatnich
dni, a nie tygodni lub miesięcy,
bo takie nie będą brane pod
uwagę. Ponadto w zgłoszeniu
musi zawierać numer telefonu
osoby zgłaszającej. Zgłoszenia
należy wysłać pocztą elektro-

niczną na adres: meksyk.cinema@studioabm.com.pl.
Wszelkie informacje na temat
castingu można uzyskać pod
numerem telefonu 501-986-568
Zgłoszenia przyjmowane są do
10 czerwca.
W filmie „Malowany ptak”
zagrają gwiazdy światowego kina, m. in..: Harvey Keitel znany
z takich produkcji, jak: „Taksówkarz”, „Saturn 3”, „Ostatnie
kuszenie Chrystusa”, „Wściekłe
psy”, „Pulp Fiction”, „Bękarty
wojny”, czy „Grand Budapest
Hotel”. W filmie wystąpią również m.in: Julian Sands, Stellan Skarsgard i Udo Kier.
Powieść „Malowany ptak”
autorstwa Jerzego Kosińskiego,
przedstawia historię sześcioletniego chłopca w okresie II woj-

ny światowej. Malec uważany
„za cygańskiego lub żydowskiego przybłędę” przemieszcza się
pomiędzy miasteczkami i wsiami położonymi na terenie europy Wschodniej i styka się z ludzkim okrucieństwem i wynaturzeniami ich mieszkańców.
Film z pewnością będzie równie kontrowersyjny, co powieść,
przez wielu uznawana za antypolską - to dzisiaj bardzo modne
słowo. Przez krytyków i czytelników książka uznana została za
jedną z najważniejszych pozycji
literackich ostatniego półwiecza. To utrzymana w konwencji
surrealistycznej parabola ludzkiego losu, naturalistyczne studium barbarzyństwa i przemocy,
wizja świata wynaturzonego
przez wojnę.

skiego, do którego zdjęcia
powstawały m. in. w świebodzickich plenerach. Film zdobył Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes dla
najlepszego reżysera.
Historia trudnej miłości
w czasach tzw. zimnej wojny
i głębokiego komunizmu
w Europie Wschodniej - tak
pokrótce można streścić fabułę
filmu. W obsadzie gwiazdy
polskiego kina - Tomasz Kot,
Joanna Kulig, Agata Kulesza, Borys Szyc.
Zdjęcia do filmu powstawały m. in. w ruinach Sileny.
- Kręcimy tu scenę, kiedy to
główny bohater usiłuje się
przedostać z Berlina Wschodniego do Zachodniego - mówiła nam wówczas Ewa Puszczyńska, producent. - Ruiny
zakładu idealnie się do tego nadają.
Okazuje się, że w Świebodzicach pojawiła się niemal ta
sama ekipa, która pracowała
z reżyserem przy „Idzie” - obrazie, z który Paweł Pawlikowski otrzymał Oskara.
Zdjęcia były kręcone w marcu 2017 roku.
Warto wybrać się do kina!
Polecamy.

FOT. FILMWEB.PL

Znowu gwiazdy w Silenie

10. rocznica nadania
imienia Sybiraków
10
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O

oświata

krągłą rocznicę świętowało pod koniec
maja Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków. To już 10 lat, jak szkoła
nosi zaszczytne miano zesłańców. I przez te 10 lat wielokrotnie gościła na swoich uroczystościach członków związku
w Świebodzicach.
W uroczystości wziął udział
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz wraz z Zastępcą
Krystianem Wołoszynem, dyrektorzy świebodzickich placówek oświatowych oraz członkowie Związku Sybiraków.
W imieniu związku dziękował za zaproszenie rzecznik organizacji Ryszard Łyczba a także Zbigniew Zaniewski.

- Zawsze jesteśmy tu mile
widziani, to dla nas bardzo ważne - podkreślali członkowie
związku.
Społeczności szkolnej składamy serdeczne gratulacje oraz
życzenia kolejnych, udanych lat.
W przypadku gimnazjum
- w związku z reformą oświaty
- szkoła zostanie wygaszona, ale
już od września rozpocznie tu
działalność Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1.
- To zaszczytne imię Sybiraków nie zaginie, naszą intencją
jest, by placówka kontynuowała
działalność oświatową pod sztandarem Sybiraków- deklarował
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

Z

o przyjaźni, przyjaciołach, których mamy, chcemy mieć, lub
tych wymyślonych, gdyż prawdziwa przyjaźń jest czymś najwspanialszym, co może nam się
w życiu przytrafić, a „Przyjaciel
to człowiek, który wie wszystko
o tobie i wciąż cię lubi” (Elbert
Hubbard). Z naszej szkoły sześciu utalentowanych uczniów
pod opieką pani Ireny Horbaczewskiej wzięło udział w w/w
konkursie, ale to właśnie Anastazja Balbina Strzępek zachwyciła jurorów swoją poezją. Nastka już od wielu lat pisze wiersze
o różnej tematyce. Są to dojrzałe, mądre i przemyślane prace, robią na odbiorcy wrażenie.
Niejednokrotnie na lekcjach
języka polskiego, a także wieczorów autorskich mieliśmy
okazję usłyszeć wiersze naszej
zdolnej autorki. Gratulujemy
sukcesu, jesteśmy z Ciebie, Nastka, dumni.
LO w Świebodzicach/IH/

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Literacka nagroda GRAND PRIX
dla uczennicy świebodzickiego LO

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Matematyczne tuzy

Uczniowie klas szóstych PSP 4: Michalina
Drzał, Magdalena Surma, Anna Wójcik,
Szymon Borowicz i Marcin Hamera zajęli
I miejsce w Miejskim Konkursie Matematycznym „ Potyczki z Królową Nauk” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3
w Świebodzicach. Konkurs miał charakter
drużynowy. W ramach konkursu każda drużyna
przygotowywała również plakat pt: „Liczby
ujemne wokół nas”.

Młodzież z Dwójki
wyróżniona

Drodzy Państwo, z przyjemnością i dumą
przekazujemy informację, że grupa projektowa
z PSP 2 - Młodzi Nieprzewidywalni otrzymała
wyróżnienie i zaproszenie na uroczyste podsumowanie programu „Dbam o przyszłość”, prowadzonego prze Centrum Edukacji Obywatelskiej, które odbędzie się w 8.06.2018 r. w Warszawie.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

A oto nagrodzony wiersz Anastazji Strzępek/
pseudonim artystyczny - Balbusiek
,,Dzieło nie-istotnego artysty”
Ciało do ciała, naprzeciwko mnie
stoi mój cień z innej matki, inaczej poskładany.
Nadaje mu imię „ktoś wyjątkowy” na kształt przyjaciela,
i wiem, że to dobry początek.
Przez wiele czasu rysujemy swoje portrety i wyglądamy jak karykatury,
bo zmieniamy się szybciej, niż jesteśmy się w stanie poznać.
W ten obraz wkładam wielki wysiłek,
bo wiem, że to już nie ktokolwiek.
Farby wydzielają ciekawą woń, ni to szczęścia, ni rozczarowania,
zapach roznosi się w krwiobiegu.
Teraz już, że to dzieło mojego życia.
Ukazujecie sobie rąbki tajemnicy,
powoli odkrywacie swoje życiowe szkicowniki.
I choć ten portret to zajęcie na długie lata,
my nie liczymy wieczności.
Nasze sztalugi są jak dwa odległe światy,
ale mimo tej odległości jesteśmy bardzo blisko,
a gdy końca dobiegną dni naszego poznawania i w końcu odwrócimy
dwa czyste płótna,
zobaczysz, że przyjaźń to nasza sztaluga, a serce miejsce malowania,
wtedy powiem Ci te słowa: „Dobrze, że jesteś takim sobą,
bo znałam wielu,
lecz nigdy takiego Ciebie”.

„Baw się bezpiecznie”

P

od takim właśnie hasłem na
boisku sportowym Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach odbył się Turniej Gier i Zabaw dla dzieci ze szkół i przedszkoli
w naszym mieście.
Tegoroczni organizatorzy turnieju
Publiczne Przedszkole Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach, Urząd
Miasta oraz współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 3, Straż
Miejska, Policja, Straż Pożarna mając na celu troskę o bezpieczne dzieciństwo dzieci, bezpieczną zabawę
i naukę oraz promocję zdrowej sportowej rywalizacji przygotowali wiele
interesujących i emocjonujących
konkurencji. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy wozów Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz
pokaz udzielania pierwszej pomocy
przez nauczyciela i dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3.

W konkurencjach udział brały
dzieci 6-letnie. Zawody sportowe,
jak i cała impreza przebiegały w bardzo radosnej atmosferze. Dzieci
wykazały się wysokim poziomem
sprawności fizycznej, wysokim poziomem zaangażowania oraz wiedzą
z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Nad przebiegiem konkurencji
sportowych czuwało Jury.

FOT. ABP, PRZEDSZKOLE NR 3

przyjemnością informujemy, że tegoroczna maturzystka z kl. IIIa LO
w Świebodzicach, Anastazja
Strzępek, otrzymała nagrodę
główną GRAND PRIX w dolnośląskim konkursie literackim
„W kilku strofach o... Przyjaźni”. Uroczysta gala, podczas
której wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego, odbyła się dnia 24. maja b.r.
w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Polkowicach.
Organizatorem tego prestiżowego konkursu jest MiejskoGminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach, a jego celem
było zachęcanie uczniów do
wyrażania uczuć i myśli słowem
pisanym oraz popularyzowanie
poprawności i kultury rodzimego języka. Uczestnicy mogli
zgłosić do konkursu tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Należało napisać wiersz

Sybiracy są częstymi gośćmi w gimnazjum

Za swe zaangażowanie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe, które wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Krystian
Wołoszyn

Już za parę dni, za dni parę...
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

odczas tegorocznych wakacji Gmina Świebodzie
P
organizuje kolonie letnie dla

dzieci i młodzieży. W tym roku
w okresie 04.07.2018-17.07.
2018 dzieci i młodzież z terenu
naszego miasta wypoczywać
będzie w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim. Na
wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowości wyjedzie 50 dzieci. Koloniści spędzą dwa tygodnie w Ośrodku
Wypoczynkowym „Bryza”,
mając zapewnione 4 posiłki
dziennie oraz mnóstwo atrakcji.
Urozmaiceniem wypoczynku nad morzem będzie całodniowa autokarowa wycieczka
do Kołobrzegu i Trzebiatowa.

Mali koloniści czas wolny spędzać będą na różnego rodzaju
konkursach, zabawach, grach
oraz zajęciach sportowych.
Ośrodek Wypoczynkowy
„Bryza” w Mrzeżynie w którym będą wypoczywały dzieci,
położony nad morzem w odległości 500 m od piaszczystej
plaży. Dzieci zakwaterowane
będą w pokojach 4- osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym.
W Ośrodku znajduje się klimatyzowana stołówka, sale do zajęć grupowych, sale do tenisa
stołowego, świetlice, namiot
dyskotekowy ze sprzętem nagłaśniającym o pow. 80 m2,
plac zabaw oraz boisko.
Również jak co roku, na terenie miasta zorganizowany bę-

dzie wypoczynek dla dzieci
i młodzieży. Nasi najmłodsi
mieszkańcy w tym roku w okresie 01.08 - 31.08.2018 r., będą

mogli skorzystać z oferty świetlicy środowiskowej, która tradycyjnie jest już miejscem
gdzie odbywają się półkolonie.

Dmuchańce, wakacje, park
uper niespodziankę na lato
dla dzieci przygotował burS
mistrz Bogdan Kożuchowicz.
„Piątki z dmuchańcami w Parku Miejskim” - akcja pod taką

nazwą ruszyła 4 czerwca. Do
końca sierpnia w każdy piątek
w naszym parku staną trzy zjeżdżalnie-dmuchańce, na których
będzie można poszaleć.

Atrakcje dla najmłodszych
będą dostępne w następujących
godzinach:
G czerwiec: w godz. 11:0019:00
G lipiec godz. 9:00-19:00
G sierpień godz. 9:000-19:00

rozmaitości

ubert Muszyński pierwszy w konkursie krasomówH
czym Public Speaking Contest!
Udało się wynegocjować z firmą oferującą takie usługi bardzo przystępną cenę - to 3 zł za
15 minut skakania.
Serdecznie zapraszamy na
szalone piątki z dmuchawcami!
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Nasz licealista najlepszym
krasomówcą po angielsku

W poniedziałek 28 maja,
w budynku VII LO we Wrocławiu odbył się etap wojewódzki
konkursu krasomówczego w języku angielskim Public Speaking Contest, zorganizowany
już po raz czwarty przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Angielskiego IATEFL, czyli
fachowców w dziedzinie języka
angielskiego.
Pośród uczestników konkursu
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Świebodzice reprezentował Hubert Muszyński, uczeń
klasy 2b LO w Świebodzicach,
który swoja prezentacją nt technologii pt „Technology: a blessing or a curse?” pokonał wszystkich rywali.
Swoim wystąpieniem Hubert
wywarł ogromne wrażenie nie

piątek, 8 VI 2018

tylko na oceniającej go komisji,
ale również na słuchającej
w ciszy i skupieniu publiczności. Tekst prezentacji, w całości
przygotowany przez Huberta,
a następnie w fenomenalny sposób wygłoszony ze sceny, był
niezwykle interesujący i w stu
procentach spełniał kryteria konkursu, dlatego jury przyznało
naszemu uczniowi pierwszą nagrodę - dla najlepszego mówcy
tego etapu konkursu.
We wrześniu tego roku Hubert wystąpi w finale etapu ogólnopolskiego podczas dorocznej
konferencji IATEFL, która odbędzie się również we Wrocławiu. Już dzisiaj pogratulujmy
Hubertowi tego wielkiego sukcesu i życzmy Mu powodzenia
w finale!
Agnieszka Andruszków,
n-l języka angielskiego

„Bo najważniejsze jest to
12
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Dzień Dziecka
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Dzień Dziecka
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żeby zawsze mieć w sobie trochę dziecka...”

Najmilsze święto w roku - Dzień Dziecka, upłynął nam na świetnej zabawie w parku.
Pan burmistrz i radni zadbali, by nasze pociechy ani chwilkę się nie nudziły,
a na każdego zgłodniałego - dużego czy małego uczestnika - czekały pyszne kiełbaski
grillowane przez naszych samorządowców

2

czerwca odbył się doroczny Piknik z okazji Dnia
Dziecka, przygotowany
przez Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza i Radnych Rady Miejskiej.
Zabawa w parku poprzedzona
została skromnym w tym roku
Marszem dla Życia i Rodziny,
zorganizowanym przez parafię
pw. Św. Mikołaja.
- To najmilszy dzień w roku,
życzę Wam kochani wspaniałej
zabawy, poza tym pamiętajmy, że
życzenia z okazji Dnia Dziecka
dotyczą nas wszystkich - bo
wszyscy byliśmy albo nadal jesteśmy dziećmi - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz otwierając
zabawę wspólnie z księdzem
dziekanem Józefem Siemaszem.
Wspaniałe atrakcje, przygotowane przez organizatorów, zachęcały do aktywnego spędzenia
czasu: były ogromne gry planszowe, na których dzieci mogły zagrać razem ze swoimi rodzicami,
szachy, dmuchańce, eurobungee,
kącik sportowy przygotowany
przez MKS Victoria Świebodzice, malowanie buziek, wielkie
bańki, animacje na scenie, konkursy, występy dzieci z sekcji
tanecznej Miejskiego Domu Kultury, a gdy się nasi milusińcy
zmęczyli nieco i zgłodnieli - czekały na nich pyszne kiełbaski,
przygotowane przez naszych radnych. Za grillami stanęli: Wiceprzewodniczący RM Zdzisław
Pantal i Jan Klepiec oraz radni:
Teresa Małecka, Zofia Marek,
Sławomir Łukawski, Jarosław
Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak,
Marek Jakubina, Jerzy Kirklo,

Iluzjonista Damian Kość
oczarował nas swoimi
sztuczkami

Zbigniew Opaliński, Dariusz
Błaszczyk, Jacek Żygłowicz,
Marek Gąsior oraz Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn.

- To już tradycja, że my, radni,
podczas tego pikniku serwujemy
kiełbaski, mamy też popcorn.
Wszystko po to, żeby dzieci jak
najlepiej się bawiły - mówią rad-

ni, którzy uwijali się przy grillu
naprawdę dzielnie, i z całą pewnością można potwierdzić, że
nakarmili wszystkich uczestników festynu - zarówno małych,
jak i dużych.
Na „deser” pikniku były jeszcze dwie wspaniałe atrakcje: to
występ iluzjonisty Damiana

Radni serwowali pyszne kiełbaski z grila

Dzieci te małe i te większe bawiły się świetnie na pikniku

Kościa, uczestnika telewizyjnego
show „Mam talent”. Artysta zabrał nas do świata magii, prezentując ciekawe triki, a przy tym
okazał się także wesołym rozmówcą. Ostatnią atrakcją festynu
było losowanie nagrody głównej
- roweru, ufundowanego przez
burmistrza Bogdana Kożucho-

wicza. Los uśmiechnął się do
malutkiego Ignasia Glińskiego
- serdecznie gratulujemy.
- Świetna impreza, bardzo
dużo atrakcji dla dzieci, dużo się
też działo na scenie i wokół,
dziecko nie chciało wracać do
domu - mówi pan Marcin, tata 4letniego Antka.

- Kolejny super festyn w naszym mieście, dla każdego było
coś dobrego, i piękna sceneria
naszego parku, dziękujemy panie
burmistrzu - mówiły dzieci ze
świetlicy środowiskowej.
I
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Osiecka odkryta na nowo
14
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kultura

romkimi brawami oraz
owacjami na stojąco
zakończył się wyjątkowy koncert Marcina Januszkiewicza w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach. Marcin Januszkiewicz, aktor, laureat I nagrody Konkursu
„Pamiętajmy o Osieckiej”,
w 2017 roku otrzymał Grand
Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W dniu 25 maja mogliśmy
usłyszeć takie kompozycje Osieckiej jak „Części zamienne”, „Wybacz Mamasza” czy „Kołysankę
dla okruszka”. Marcin Januszkiewicz zaprezentował niezwy-

kle autentyczne, piękne i przede
wszystkim niesamowicie dojrzałe interpretacje utworów
Osieckiej. Odkrył je na nowo.
Po męsku, po swojemu, sprawiając, że dobrze znane piosenki, zyskały nowy wyraz i brzmienie. Połączenie kunsztu aktorskiego oraz wyjątkowego głosu
przy akompaniamencie Jacka
Kity zaowocowało niesamowitą
ucztą muzyczną dla licznie zebranej publiczności.
Wszystkim miłośnikom muzyki Marcina Januszkiewicza
serdecznie dziękujemy za przybycie.

N

wiadczeniach czytelniczych,
wspominając ulubione książki
dzieciństwa i wolność w ich wyborze, nawet jeśli nie zawsze
były odpowiednie do wieku.
W pewnym momencie naturalną konsekwencją tego zamiłowania i oczytania było napisanie
pierwszej własnej powieści:
„Sosnowe dziedzictwo”, z kontynuacją w „Pensjonacie Sosnówka” i „Rodzinie z Sosnówki”. Ten pogodny, obyczajowy
cykl stał się początkiem pisarskiej przygody. Kolejne powieści powstawały z potrzeby
utrwalenia refleksji wywoływanych przez miejsca i wydarze-

Osobno, czyli razem
ieczęsto zdarza się, że Biblioteka gości pisarski
duet, a tak się stało 11
maja, gdy czytelnicy mieli okazję spotkać się z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim,
autorami poczytnych książek
obyczajowych, wspólnie pisanych.
Prowadząca spotkanie dyrektor Biblioteki, Małgorzata
Grudzińska, rozpoczęła rozmowę z pisarzami od pytania
o indywidualną drogę twórczą,
a następnie o warsztat i dorobek
już wspólny.
Maria Ulatowska opowiedziała najpierw o własnych doś-

nia, uczucia i zachowania: „Domek nad morzem”, „Kamienica
przy Kruczej”, „Przypadki pani
Eustaszyny”, „Ostatni list”,
„Prawie siostry”.
Jacek Skowroński, podobnie
jak Maria Ulatowska od dzieciństwa rozmiłowany w dobrej
książce, wspomniał doświadczenia pierwszych kontaktów
międzynarodowych podczas studiów w Nowosybirsku i pracy
w nowych środowiskach. Początkowo pisywał okazjonalnie
opowiadania kryminalne, z czasem skłaniając się ku fantastyce
(m.in. jako współzałożyciel pisma fantastyczno-kryminalnego

„Qfant”) i opowiadaniom grozy
- ukazały się one w zbiorach:
„Mogliby w końcu kogoś zabić”, „Zatrute pióra”, „Toast za
Temidę”, „Antologia kryminalna 13”, „Coś na Progu nr 6”,
„Nowe horyzonty 2010”, „Halloween po polsku”. Powieści
Jacka Skowrońskiego to „Był
sobie złodziej” (napisana
w pierwszej osobie tak sugestywnie, że autor bywał pytany,
czy rzeczywiście jest złodziejem), „Zabić, zniknąć, zapomnieć”, „Mucha”.
Wspólną twórczość obojga
pisarzy otwiera powieść „Autorka”, w której splatają się wąt-

ki obyczajowe i kryminalne,
chociaż z doświadczeń osobnych pisarskich wyborów nie
wynika „specjalizacja” i - jak
mówi Maria Ulatowska - „razem tworzą książkę, tak jak tka
się dywan, gdy zdania przepla-

tają się i łączą w z góry określony wzór”.
Dalsze powieści duetu Ulatowska-Skowroński to „Tylko milion”, „Pewnego lata
w Szczepankowie” (planowany
jest cykl „szczepankowski”).
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W kręgu życzliwości
i zrozumienia
16
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esteśmy różni, inni, ale
wszyscy piękni i równi pod
wspólnym dachem nieba
- takie przesłanie popłynęło w Świebodzicach podczas II
Świebodzickiego Dnia Akceptacji i Zrozumienia, który odbył
się 25 maja. Utworzyliśmy wyjątkowy, pełen dobrej energii,
krąg życzliwości wokół ratusza,
a później wszyscy uczestnicy
wydarzenia przeszli do Parku
Miejskiego, by wspólnie bawić
się, poznawać, uczyć wzajemnej
tolerancji i szacunku.
Druga edycja wydarzenia,
mającego podkreślić, jak ważne
jest zrozumienie dla inności
i niepełnosprawności, rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą
w kościele pw. Św. Piotra i Pawła. Następnie uczestnicy spotkali się w Rynku, by utworzyć
krąg życzliwości. Ratusz został
opleciony charakterystyczną,
błękitną wstęgą, którą chwycili
wszyscy zgromadzeni dając
w ten sposób wyraz jedności
z osobami niepełnosprawnymi.
Następnie barwny, rozśpiewany pochód „pod wspólnym
dachem nieba” - błękitnym kawałkiem płótna, który uczestnicy trzymali nad głowami - udał
się ulicami miasta do Parku
Miejskiego, gdzie zorganizowane zostały gry i zabawy dla

społeczeństwo

uczestników happeningu. Wystąpił także zaprzyjaźniony Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
Organizatorem i pomysłodawcą Świebodzickiego Dnia
Akceptacji i Zrozumienia jest
Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach oraz Stowarzyszenie Wypożyczalnia „Centrum”. Patronem Honorowym
jest Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, który wziął
udział w kręgu życzliwości
i przemarszu tolerancji. W akcji
zawsze uczestniczy też ksiądz
dziekan Józef Siemasz.
- Dziękując za to wyjątkowe
wydarzenie chciałbym podkreślić, że my, w Świebodzicach,
dzień tolerancji i zrozumienia
mamy tak naprawdę na co
dzień. Osoby niepełnosprawne
są ważną częścią naszej społeczności, uczestniczą w życiu miasta, są naszymi przyjaciółmi
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
I to są fakty, bo wszystkie
organizacje zajmujące się wsparciem i opieką nad osobami
z wszelkimi niepełnosprawnościami, uczestniczą aktywnie
w życiu miasta: to zarówno
uczniowie ZSS i podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci, ale także dorośli, uczest-
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„Miarą humanizmu społeczeństwa jest
jego stosunek do osób niepełnosprawnych”

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach składają
z serca płynące podziękowania za otwartość na potrzeby dzieci
niepełnosprawnych i pomoc w poprawie komfortu codziennego
funkcjonowania w szkole:
G Panu Bogusławowi Krzysztofowiczowi - firma „Hades”
G Panu Januszowi Kościukiewiczowi - firma „KIR”
G Panu Krzysztofowi Baranowskiemu - firma „Czerwone Dachy”
G Panu Pawłowi Ozdze - Radnemu Powiatu Świdnickiego
G Panu Ryszardowi Satyle - firma „Termet S.A.”
G Panu Sławomirowi Satyle - firma „Tester”
G Państwu Cecylii i Krzysztofowi Tabisiom - firma „Aquapol”
G Państwu Monice i Dariuszowi Kłapińskim - firma „ASC

Workers”
G Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach
G Panu Andrzejowi Knihnickiemu - firma „Schulle Polska”
G Pani Annie Surmie - firma „Promont”
G Panu Piotrowi Ślęzakowi - Piekarnia „Ślęzak”
Ponadto składamy podziękowania Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi - Burmistrzowi Miasta Świebodzice
oraz Zarządowi Firmy ,,Śnieżka” za pomoc w organizacji
II Świebodzickiego Dnia Akceptacji i Zrozumienia.

nicy Środowiskowego Domu
Samopomocy, Stowarzyszenia
na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
i wiele innych organizacji.

W przemarszu wzięli udział
także radni miejscy i powiatowi.
I

Pod wspólnym - symbolicznym - dachem nieba

POŻYCZKI
POZABANKOWE
CHWILÓWKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
TEL: 515732255
UL. Rynek 14 Świebodzice
(Dawniej KROPKA)

KREDYTY MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
W OFERCIE 25 BANKÓW

BEZPŁATNE DORADZTWO
TEL: 748573219
ZAPRASZAMY!

Niech nam żyje czyn
społeczny
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

W

artość społecznych czynów, zrealizowanych przez świebodzickie zakłady pracy w 1972 roku, przekroczyła
3 000 000 zł. I nie były to jakieś tam
sprzątania podwórek czy porządkowanie działek.
To były konkretne inwestycje: oświetlenie ulic,
budowa chodników. Zresztą, jak się okazuje,
władze miejskie przygotowywały cały wykaz
zaplanowanych na dany rok prac społecznych.
Można by rzec - to taki prawie budżet obywatelski, tylko realizowany przez samych mieszkańców.
Napotkaliśmy także w 1972 r. na ciekawą
notatkę dotyczącą 150-letniego cisa, znajdującego się na terenie ówczesnej „Sileny”. Załoga zakładu otoczyła drzewo opieką, ogrodziła, zadbała.
Szkoda, że dziś już zakładu nie ma - a co do cisa

- pewnie już także nie rośnie, choć postaramy się to sprawdzić.
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.
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eszcze 20 lat temu można było je spotkać na sklepowych
półkach. Mowa tutaj o gramofonach, szafach grających, radiach
lampowych i innych urządzeniach RTV produkowanych
w naszym kraju. To tylko niektóre przedmioty, jakie znajdą się na
wystawie przygotowanej przez Pawła Szilla, Tomasza Marcinkowskiego, Tomasza Kruga, Krzysztofa Taterka w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach. Będzie to ciekawa lekcja historii
dla dzieci jak i także chwila wspomnień dla dorosłych.
Wystawę można odwiedzać bezpłatnie od 16 do 23 czerwca
w godzinach 10.00-19.00.
Serdecznie zapraszamy.

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

Ś.P. Janusza Wiszniewskiego
- Żona, Dzieci, Wnuki, Matka,
Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jana Pochronia,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze

Ś.P. Janinę Niewitecką
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki,
Praprawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zofii Ślęzak
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Synowie z Rodzinami i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Romana Niderlę
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki,
Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.P. Leonorę Jarosz
- Mąż, Dzieci, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

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

Ś.P. Marię Ziętek
- Rodzina

Ś.P. Halinę Kubasik
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowe, Wnuki,
Prawnuki i Rodzina

Sport i świetna zabawa
22
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Około 100 zawodników
rywalizowało w sportach
walki o Puchar
Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza

W

sobotę 26 maja
w Świebodzicach
odbyły się Zawody
o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice, będące
Otwartym Pucharem Polski Federacji WKA.
Wzięło w nich udział ok. 100
zawodników z różnych klubów
kick boxing i taekwon-do z całej
Polski, zorganizowanego przez
Akademię Teakwon-do Tong-il.
Zawody przebiegły w atmosferze zdrowej rywalizacji i dobrej
zabawy.
- Pomimo ostrych walk, nikt
nie doznał kontuzji. Dziękuję
współorganizatorowi, przyjacielowi Arkowi Kaczmarkowi
Kick Boxing WKA, za wkład
i pomoc w organizacji zawodów
- mówi Leszek Sołek, prezes klubu.
Zawody mogły się odbyć
dzięki wsparciu wielu osób.

dla zawodników pączkami z jego piekarni
G prezesowi ZWiK Świebodzice Piotrowi Zalewskiemu
za wsparcie finansowe
G Markowi Dąbrowskiemu
właścicielowi pogotowia „Na
sygnale”, który zadbał o medyczne zabezpieczenie zawodów
G radnemu Panu Sławomirowi Łukawskiemu za wsparcie finansowe

G dyrektorowi OSiR Świebodzice za udostępnienie hali
i sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów - Firmie Beta
Security za zabezpieczenie podczas zawodów
Na szczególne podziękowania zasługują rodzice zawodników z Akademii Taekwon-do
Tong-il za ciepły posiłek dla
wszystkich zawodników.

I

Dziękujemy:
Burmistrzowi Świebodzic
Panu Bogdanowi Kożuchowiczowi za patronat i wsparcie finansowe zawodów.
G Panu Robertowi Jagła prezesowi Funduszu Rozwoju Regionalnego, na którego ZAWSZE
mogę liczyć, za wsparcie finansowe
G Panu Stanisławowi Ślęzakowi za uzupełnienie posiłku
G

Święto szkolnego sportu
4

czerwca odbyły się już 43.
Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Jak co
roku od ponad 4 dekad uczniowie wszystkich świebodzickich
szkół spotkali się na stadionie
miejskim przy ul. Rekreacyjnej,
by rywalizować w dyscyplinach lekkoatletycznych. Igrzyska mają swoją wyjątkową oprawę, zaczyna je defilada drużyn,
jest wciągnięcie flagi na maszt
i zapalenie znicza - w tym roku
zaszczyt te przypadł utalentowanej pływaczce, Hannie Zawadzkiej.
Bo choć ranga tej imprezy
jest nieporównywalna do zmagań profesjonalnych sportowców, to przecież emocje, rywalizacja i duch walki są jak najbardziej olimpijskie.
Organizatorem tegorocznych
igrzysk była Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2. Jak co roku
naszą małą, świebodzicką olimpiadę otworzył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

- Cieszę się, że nieprzerwanie od tylu lat podtrzymujemy
wspaniałe, sportowe tradycje,
życzę Wam kochani rywalizacji
w duchu fair play, pozytywnych emocji i dobrej zabawy
- podkreślał burmistrz.
Z trybun zawodników dopingowali rówieśnicy oraz zaproszeni goście - m. in. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans, radni miejscy: Zofia

Marek, Marek Gąsior; dyrektorzy świebodzickich placówek
oświatowych i inni.
Piękna, letnia pogoda i perspektywa zbliżających się wakacji z pewnością jeszcze bardziej poprawiły nastroje uczestników igrzysk.

Z BOISK
VICTORII

Młodzicy na fali
Zespół młodzików ma na
swoim koncie dwie wygrane
pod rząd. 1 czerwca wygrał
mecz rozgrywany na własnym
boisku z Bielawianką Bielawa
6-2. Bramki strzelali:
Sosnowicz 3, Rutkowski,
Koszczał, Wojtyczka.
Skład: Goździcki, Borowicz,
Szklarczyk, Bednarski,
Rutkowski, Sosnowicz,
Koszczał, Wojtyczka
Nawojski
Zmiany: Sączawa, Kędzia
A już 2 kolejny sukces
- nasi młodzicy pokonali
Gwarka Wałbrzych 11-0.
Bramki zdobyli: Błasz 3,
Wojtyczka 2, Koszczał 2,
Rutkowski 2, Lubczyński,
Moliński.
Skład Victorii: Gożdzicki,
Szklarczyk, Lubczynski,
Wojtyczka, Rutkowski,
Cichy, Koszczał, Błasz,
Nawojski.
Zmiany: Borowicz,
Moliński, Pączek.

Znów pod kreską
Niestety, naszej drużynie
seniorskiej od miesięcy się nie
wiedzie. W rozegranym w dniu
30.05.2018r. meczu nasz zespół
przegrał swoje spotkanie
z drużyną Gromu Witków 1-4.
Bramkę zdobył Daniel
Borowiec.
Skład Victorii: Chrebela,
Pluta, Borowiec, Dominiak,
Błaszczak, Suchomski,
Szymańczak, Uglis, Oleksyn,
Chołuj, Szczepański
Zmiana: Wojdat.
I
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 08.06.2018 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

Obręb

Nieruchomość zabudowana
przy ul. Strzegomskiej
w Świebodzicach

36/5 i 36/14

Śródmieście 3

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.

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
Graniczna
Graniczna
Wolności
Graniczna

Nieruchomość
l. mieszkalny 7(3)
l. mieszkalny 3 ( 7)
l. mieszkalny 1 (41)
l. mieszkalny 3 (16)

Nr działki
637/9
637/7
202
632/4

Obręb
4
4
3
4

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Wałbrzyska
Spokojna
Plac Jana Pawła II
Młynarska
Stefana Żeromskiego

Nieruchomość
l. mieszkalny 4 ( 27)
l. mieszkalny 7 (1 C)
l. mieszkalny 11 (1)
l. mieszkalny 2 (29 A)
l. mieszkalny 2 (7)

Nr działki
730/4
69/31
432
333/3
373/53

Obręb
3
3
3
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte: pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze
na ulicy Krzywoustego. Najlepszy układ
pomieszczeń. Jasne, przestronne,
słoneczne. 67 m2 cena 163 tys.
2. Centrum Świebodzic. Kawalerka
na I piętrze - ogrzewanie elektryczne.
29 m2 cena 79 tys. I Garaż murowany
15 m2 cena 19 tys.
3. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona
na działce 1500 m2. Cena 250 tys.
4. Ciernie. Kawalerka do remontu położona
na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
5. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze na ulicy
Krzywoustego. Po remoncie. 48 m2
cena 163 tys.
6. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie
piecowe. Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
7. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. I piętro,
po remoncie. 48,4 m2 cena 169 tys.
8. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada
bardzo duże grono stałych klientów.
Możliwość przerobienia na mieszkanie.
47 m2 cena 120 tys.
9. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku. Ogrzewanie
c.o gazowe i piecowe. Okna nowe PCV.
Łazienka po remoncie. 61,5 m2
cena 145 tys.
10. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. III piętro.
67 m2 cena 174 tys.
11. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84.500.
12. 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.
13. NOWA 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 139 tys.
14. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po
kapitalnym remoncie. Ogrzewanie gazowe.
Kamienica po renowacji, domofon. II piętro.
53 m2 cena 175 tys.
15. 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.
16. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.
17. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
18. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie. 132 m2
cena 255 tys.
19. 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.
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.

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.
Tel. 693 451 569
G Sprzedam motocykl Zipp

Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Sprzedam mieszkanie
40 m4, Rynek, z łazienką,
ogrzewanie gazowe,
po remoncie, z wygodami.
Tel. 74 641 98 13

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

