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Kochani uczniowie, duzi i mali, życzymy Wam wspaniałych wakacji, odpoczynku,
super pogody, wycieczek pełnych przygód, i niech te dwa miesiące trwają
jak najdłużej!
A jeśli na razie nigdzie nie wyjeżdżacie - sprawdźcie wakacyjny rozkład jazdy,
czyli co się będzie działo w Świebodzicach w ramach półkolonii, ale także
imprez otwartych, organizowanych przez miasto. Będzie aktywne lato w parku,
Dzień Bańki Mydlanej, animacje dla najmłodszych i wiele innych.

Hurra, wakacje! 3 Międzynarodowi
filmowcy trzy dni

na Silenie.

3 Harcerze z IMAGO
mają wymarzoną

harcówkę!

4Ruszyła
przebudowa

kręgielni. Inwestycja
warta jest 1,5 mln zł.

9 Majestatyczny
polonez w sercu

miasta.

22 Turniej
szachowy

i wyciskanie sztangi
leżąc.

Przeżyjmy to

Kot na wagę
złota?
Dwa dni trwała akcja ściągania zwierzaka
z drzewa na cmentarzu.
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T o były jedne z bardziej
udanych Dni Świebodzic
w ostatnich latach.
Fenomenalna zabawa,

świetna frekwencja,
bajeczna pogoda
i moc atrakcji.
16 i 17 czerwca to było

prawdziwe święto
miasta i mieszkańców.
Wewnątrz gazety
nasza mini-wkładka
poświęcona
wydarzeniom
w ramach
święta miasta.

Sprawdź
wyniki
testów
naszych
gimnazjalistów.

Str. 15

Od 1 lipca możesz złożyć
wniosek o rządową
„wyprawkę”,czyli rusza

300+

jeszcze raz

Nie
przejedziesz
Krasickiego
Droga jest częściowo
zamknięta.
Utrudnienia
potrwają
do 6 sierpnia.
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� POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989

� Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)

� Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00

� Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32

�Drogowe 954
� Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00

�Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl

�Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617

� INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813

� INFORMACJA PKP 9436

� PKS Świdnica 74 852 10 85
� Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH

� Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09

� Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
�Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
�Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90

�Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)

�Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99

PRZYCHODNIE

�MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52

� Poradnia Dziecięca 74 664 59 56

�Gabinet zabiegowy 74 664 59 62

� Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58

�Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57

� Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65

� Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61

�Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69

�Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71

�Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

INFORMATOR

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Kot na wagę złota
N

ietypowa akcja miała
miejsce kilkanaście dni
temu w naszym mie-
ście. Przez dwa dni

straż pożarna, ZGK a w końcu
nawet alpiniści ratowali... kota,
który wspiął się na drzewo na
cmentarzu i nie chciał zejść...

Sytuacja miała miejsce
w czwartek 14 czerwca. Do
ZGK sp. z o.o. zadzwoniła miesz-
kanka naszego miasta. Podener-
wowana kobieta oznajmiła, że
od dwóch dni na drzewie na
cmentarzu przy Wałbrzyskiej
siedzi kot. Zdaniem poruszonej
pani - zwierzęciu należało po-
móc.

Pracownicy ZGK nie zlekce-
ważyli sygnału i udali się na
miejsce. Próbowało zdjąć z drze-
wa zwierzę, ale kot uciekł jesz-
cze wyżej.

Pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska UM, którzy
także zostali powiadomieni o in-
cydencie, zawiadomili Straż Po-
żarną.

- Dyżurny powiedział, żeby
poczekać jeszcze jedną dobę, bo
być może zwierzak się przestra-
szył zamieszania, ale zostawio-
ny w spokoju zejdzie - relacjo-
nuje MagdalenaZbroniecz Wy-
działu Ochrony Środowiska.
- Więc rzeczywiście, poczekaliś-
my jeszcze jedną noc z nadzieją,
że zejdzie sam.

Ale rano uparty kot siedział
na drzewie dalej. Wezwano więc
jednak na pomoc strażaków.

Dyżurny wysłał dwa zastępy
straży pożarnej - na sygnale!
Niestety, pojawiła się kolejna
komplikacja - ze względu na
wąskie alejki nie było możli-

wości rozstawienia podnośnika.
A kot, zamiast dać sobie pomóc
- dał drapaka jeszcze wyżej.

Nie było innego wyjścia - we-
zwano na pomoc alpinistę, który
przycina drzewa metodą alpinis-

tyczną i dopiero on wspiął się na
drzewo po linie na tyle wysoko,
że złapał niesfornego zwierzaka.
Przetransportował czworonoga
na ziemię - po czym kot uciekł
i tyle go widzieli...

A swoją drogą - ciekawe ile
kosztowała cała ta akcja? Mimo
wszystko dziękujemy i gratulu-
jemy służbom zaangażowania
i poważnego podejścia do tema-
tu.
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Informujemy, że od 1 lipca
2018 r. będzie można składać

wniosek o świadczenie dobry
start wyłącznie drogą elektro-
niczną przez stronę Minister-
stwa Rodziny

empatia.mrpips. gov.pl
oraz przez bankowość elek-

troniczną takich banków, jak:
Alior Bank SA, Bank Millen-
nium SA, Bank Pekao SA, Bank
Pocztowy SA, Bank Polskiej
Spółdzielczości SA oraz wybra-
ne zrzeszone Banki Spółdziel-
cze, Credit Agricole Bank Pol-
ska SA, Getin Noble Bank SA,
ING Bank Śląski SA, mBank
SA, Nest Bank S.A, PKO Bank
Polski SA (oraz Inteligo), SGB-
Bank SA oraz wybrane zrzeszo-
ne Banki Spółdzielcze. Możli-
wość składania wniosku będzie
dostępna niebawem również
w Banku BGŻ BNP Paribas, na-
tomiast Bank Zachodni WBK
włączy się w akcję informacyjną
o programie „Dobry Start” i bę-
dzie zachęcać do złożenia wnios-
ku korzystając z Profilu zaufa-
nego.

Od 1 sierpnia wnioski będzie
można złożyć także drogą trady-
cyjną (papierową) w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Świebo-
dzicach, przy ul. Plac Dworco-
wy 1.

Ważne! Wniosek należy zło-
żyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków zło-
żonych w lipcu i sierpniu, rodzi-
ny otrzymają wyprawkę nie
później niż do 30 września.

W przypadku wniosków zło-
żonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie
2 miesiące od dnia złożenia wnio-
sku na jego rozpatrzenie i wy-
płatę świadczenia.

Świadczenie dobry start przy-
sługuje raz w roku w wysokości
300 zł na dziecko uczące się
w szkole podstawowej, dotych-
czasowym gimnazjum, szkole
ponadpodstawowej i dotychcza-
sowej szkole ponadgimnazjalnej
(z wyjątkiem szkoły policealnej
i szkoły dla dorosłych), szkole
artystycznej, w której jest reali-
zowany obowiązek szkolny lub
nauki, a także młodzieżowym

ośrodku socjoterapii, specjal-
nym ośrodek szkolno-wycho-
wawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym, ośrodku re-
walidacyjno-wychowawczym,
aż do ukończenia przez nie 20.
roku życia. Dzieci niepełnos-
prawne uczące się w ww. szkole
otrzymają je do ukończenia
przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie
przysługuje na dziecko uczęsz-
czające do przedszkola, w tym
na dziecko realizujące roczne
przygotowanie przedszkolne
(„tzw. zerówka”) w szkole pod-
stawowej, a także w przedszkolu
lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie:

www.mrpips.gov.pl/Dobry
Start
w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świebodzicach,
lub pod numerem tel: 74 666

95 56, 74 666 95 80, 74 666 99
27.

�

Złóż wniosek o szkolną wyprawkę

Drodzy Czytelnicy, dziś ko-
lejna porada prawna, którą

za naszym pośrednictwem
udzielają świebodziccy prawni-
cy: Pani Marta Marek, Maciej
Mikołajczyk i Piotr Janda.

Zapraszamy Państwa do prze-
syłania drogą elektroniczną
swoich zapytań, a nasi radcowie
będą sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach Gazety
Świebodzickiej.

Piszcie na adres: gazeta.swie-
bodzicka@swiebodzice.pl

- Mam umowę o pracę
na czas nieokreślony.
Czy pracodawca może mnie
wysłać na emeryturę,
jeśli osiągnąłem wiek
emerytalny, a ja nie chcę
przejść na emeryturę?
- pyta pan Waldemar.

- Pracodawca nie może zgod-
nie z prawem wypowiedzieć
umowy o pracę na czas nie-

określony pracownikowi, który
osiągnął już wiek emerytalny.
Nabycie prawa do emerytury nie
stanowi bowiem uzasadnionej
przyczyny rozstania się praco-
dawcy z pracownikiem. Podsta-
wową zasadą prawa pracy jest
niedyskryminowanie pracowni-
ka, m.in. ze względu na wiek.
Zasada ta została potwierdzona
w uchwale 7 sędziów SN z dnia
21 stycznia 2009 r., II PZP
13/08, OSNP 2009, nr 19-20,
poz. 248. W uchwale SN stwier-
dził, iż: „Osiągnięcie wieku
emerytalnego i nabycie prawa
do emerytury nie może stanowić
wyłącznej przyczyny wypowie-
dzenia umowy o pracę przez
pracodawcę (art. 45 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy - dalej k.p.)”.
Pracodawca, który decyduje się
zwolnić pracownika wyłącznie
z tego powodu, dopuszcza się
dyskryminacji. W związku

z tym, jeżeli wyłącznym powo-
dem rozwiązania umowy o pra-
cę jest osiągnięty wiek emerytal-
ny - należy uznać, że w rozu-
mieniu art. 45 § 1 k.p. wypowie-
dzenie jest nieuzasadnione.
W uzasadnieniu uchwały SN
stwierdził. iż: „W prawie pol-
skim nie ma ogólnego przepisu,
który ustanawiałby regułę, we-
dług której osiągnięcie przez
pracownika wieku emerytalne-
go powodowałoby - z mocy pra-
wa - zakończenie stosunku pra-
cy, ani też przepisu, który stano-
wiłby, że osiągnięcie przez pra-
cownika wieku emerytalnego
zawsze uprawnia pracodawcę
do rozwiązania stosunku pracy
z pracownikiem. Zdaniem Sądu
Najwyższego wypowiedzenie
umowy o pracę pracownikowi,
który nabył prawo do świadczeń
emerytalnych, tylko z powodu
osiągnięcia wieku emerytalnego
i nabycia tego prawa, nie stano-
wi uzasadnionej przyczyny wy-
powiedzenia, gdyż nie pozostaje
w żadnym związku z wykony-

waną przez niego pracą, ani
z sytuacją ekonomiczną praco-
dawcy, ani z żadnym innym
zdarzeniem lub zdarzeniami,
które wskazywałaby na nieprzy-
datność pracownika lub istnie-
nie interesu pracodawcy w roz-
wiązaniu stosunku pracy”. Wy-
powiedzenie takie byłoby wtedy
wadliwe, ale należy pamiętać, iż
będzie ono skuteczne pod wa-
runkiem nie złożenia przez pra-
cownika pozwu o przywrócenie
do pracy (art. 264 § 1 k.p.). Tak
więc, samo osiągnięcie wieku
emerytalnego nie może być pod-
stawą wypowiedzenia. Osoba,
która taki wiek osiągnie, ma
takie same prawa, jak wszyscy
pozostali pracownicy. Będzie
można ją zwolnić np. z powodu
negatywnej oceny pracy, długo-
trwałej choroby, czy likwidacji
stanowiska. Należy pamiętać, iż
pracownik, który osiągnął wiek
emerytalny, nie korzysta już
z ochrony zatrudnienia, tylko
podlega ogólnym przepisom
o wypowiadaniu umów o pracę.

Dlatego wypowiedzenie mu
umowy zawartej na czas nie-
określony jest dopuszczalne,
jeśli pracodawca poda kon-
kretną przyczyny, którą jednak
nie może być tylko osiągnięcie
wieku emerytalnego.

W celu zaś przejścia na eme-
ryturę pracownik powinien sam
rozwiązać umowę o pracę na
mocy porozumienia stron lub
złożyć wypowiedzenie z zacho-
waniem okresu wypowiedzenia
(art. 30 § 1 pkt 1 i 2 k.p.). Pod-
kreślić więc należy, iż pracow-
nik może skorzystać z przy-
sługujących mu uprawnień eme-
rytalnych i przejść na emeryturę,
ale nie musi z nich korzystać,
jeżeli czuje się w pełni sił i jest
nadal zdolny do wykonywania
pracy. Wypowiedzenie umowy
o pracę przez pracodawcę z tej
tylko przyczyny nie będzie
zgodne z prawem i może być
wzruszone w wyniku złożenia
przez pracownika odwołania do
sądu.

�

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi



P
onad setka statystów,
scenografia, kostiumy
i doglądający wszystko
reżyser. Tak przez trzy

dni wyglądał teren dawnej
Sileny, który we władanie znów
przejęli filmowcy. Kręcono tu
zdjęcia do filmu „Malowany
ptak” w reżyserii czeskiego
twórcy VaclavaMurhoula.

To międzynarodowa produk-
cja z udziałem gwiazd Hol-
lywood, takich jak Harvey
Keitel (znany np. z „Pulp Fic-
tion”, „Fortepian”), Stellan
Skarsgard („Dziewczyna z ta-
tuażem”, „Przełamując fale”),
a także UdoKier.

W głównej roli w filmie wy-
stępuje 9-letni Petr Kotlár.
Towarzyszą mu ukraińskie ak-
torki Nina Šunevič i Ala Saka-
lova, Rosjanin Aleksiej Kraw-
czenko, Czesi Petr Vaněk, Jit-
ka Čvančarová, Radim Fiala,
Filip Kaňkovský i Milan Ši-
máček, a Polskę reprezentuje
Lech Dyblik.

Filmowa adaptacja „Malowa-
nego ptaka” kręcona jest w czer-
ni i bieli w szerokoekranowym
formacie Cinemascope.

- „Z uwagi na to, że autor nie
ulokował tej historii w żadnym
konkretnym miejscu, opisując je
jako ‚gdzieś w Europie Wschod-
niej’, zdecydowaliśmy się nie

używać w dialogach żadnego
z istniejących języków. Stwo-
rzyliśmy sztuczny język - tzw.
neosłowiański - i dialogi, które
stanowią łącznie jedynie jakieś
10 minut całego filmu, zostaną
potem zsynchronizowane” - wy-
jaśnia reżyser. (za booklips.pl).

Jedyne zdjęcia w Polsce krę-
cone były właśnie w Świebo-
dzicach! Reżysera urzekły po-
przemysłowe ruiny Silny, które
zagrają plenery II wojny świato-
wej.

Na świebodzickim planie po-
jawiła się ponad setka statystów,
wśród nich wielu świebodzi-
czan, m. in. Kuba, który od lat
bierze udział w filmowych pro-
dukcjach studia ABM, statystuje
także przy dużych przedsięwzię-
ciach, takich jak „Malowany
ptak”.

Reżyser zapewnia, że obraz
nie będzie filmem wojennym
ani historią o Holocauście, lecz
opowieścią o samotnej podróży
i cierpieniu małego żydowskie-
go chłopca w czasie II wojny
światowej, która niesie ponad-
czasowe przesłanie. Przez wiele
osób jednak powieść jest uzna-
wana za antypolską.

Premiera filmu zaplanowana
jest na maj 2019.

�
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Międzynarodowi filmowcy
w Świebodzicach

Asta, piesek, odebrany właś-
cicielom za znęcanie się,

wkrótce trafi do adopcji. Jak
donosi na FB pani Kasia Pta-
sińska, która zaopiekowała się
suczką, na horyzoncie jest „cu-
downy domek”. Kilkumiesięcz-
ny piesek ma więc szansę na
dobre życie w kochającej go
rodzinie.

Oprawca psiaka, który dostał
zarzuty znęcania się nad zwie-
rzęciem ze szczególnym okru-
cieństwem, oczekuje na rozpra-
wę sądową w areszcie.

A my pozdrawiamy wszyst-
kich świebodziczan, którzy nie
pozostali obojętni na los psiaka,
powiadomili służby a potem
obdarowali tymczasową opie-

kunkę karmą i odżywkami. To
piękny gest. Brawo, Świebo-
dzice.

�

Przez rok remontowali, przy-
klejali regipsy, ocieplali,

szlifowali. Ale z efektu mogą
być naprawdę dumni. Nasi har-
cerze ze Szczepu Imago wresz-
cie mają harcówkę z prawdzi-
wego zdarzenia. To nie tylko
efekt ich ciężkiej pracy, ale
i wsparcia wielu życzliwych
osób.

To wyjątkowe, wymarzone
miejsce znajduje się na podda-
szu małego budynku Szkoły

Podstawowej nr 3. Blisko 130
m3 do dyspozycji harcerzy,
wspaniale zagospodarowane,
wyposażone. Widać, że to
miejsce z duszą, bo pracujący
przy remoncie młodzi ludzie
włożyli tu mnóstwo swojego
serca.

- To, co zobaczyliście, to
efekt końcowy. My jesteśmy
zachwyceni, bo to co zastaliś-
my na początku nas przeraziło
- żartował Karol Marcyniuk,

komendant świebodzickiego
hufca. - Było bardzo dużo pra-
cy i zapału, ale nie dalibyśmy
rady bez wsparcia wielu wspa-
niałych osób.

Lista darczyńców, którzy
wsparli remont harcówki, jest
długa. Są na niej rodzice harce-
rzy, właściciele firm, szefowie
instytucji miejskich - np. ZGK
Świebodzice sp. z o.o., Bur-
mistrz Miasta Bogdan Kożu-
chowicz, i wiele innych osób.

Burmistrz, zaproszony na
uroczystość otwarcia podkreś-
lał, że jest pod ogromnym wra-
żeniem pracy, jaką wykonali
harcerze.

- Czuje się tu tego dobrego
ducha, unoszącego się nad
miejscem - mówił burmistrz.
- Wspaniały efekt, zrobiliście
coś pięknego, gratuluję i mam
nadzieję, że będzie Wam tu
naprawdę dobrze. Jak w domu.

Koszt adaptacji strychu to
25.000 zł. Wkład własny harce-
rzy to 7.000 zł i oczywiście -
praca rąk.

Goście zwiedzili harcówkę
i zostali poczęstowani pysz-
nym, domowym ciastem.

Życzymy, by to miejsce stało
dla naszych harcerzy drugim
domem. To grupa wspaniałych,
aktywnych młodych ludzi, któ-
rych możemy zobaczyć m. in.
na wielu miejskich imprezach.
Szczep IMAGO zawsze chęt-
nie włącza się w pomoc, ich
specjalnością są animacje i za-
bawy dla najmłodszych.

Serdecznie pozdrawiamy
wszystkich harcerzy!

Te piękne zdjęcia
znaleźliśmy na pro-

filu FB Z pasją do
kolei. Profil ten zawiera
sporo ciekawostek
związanych właśnie
z koleją, ale te zdjęcia
świebodzickiego dwor-
ca wieczorową porą po
postu nas urzekły. Pe-
rony wyglądają na-
prawdę imponująco.
A już niebawem otwar-
cie placu przed dwor-
cem, czyli naszego Cen-
trum Przesiadkowego.
Mamy nadzieję, że
w następnym numerze
będziemy mogli zamie-
ścić obszerną relację
i pokazać Państwo, jak kolejne miejsce w Świebodzicach zmienia się
na naszych oczach.

W następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej:
� Są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców odnośnie programu rządowego Mieszkanie +.
Świebodziczanie są zainteresowani najmem takich mieszkań - ale mają określone oczekiwania.
�Hipnoza? Tak, w Świebodzicach jest pierwszy gabinet w którym leczy się hipnozą.
� Chcesz kupić działkę budowlaną i zbudować swój wymarzony dom? To świetnie. Ale sprawdź
dokładnie, czy jest wyposażona w podstawową infrastrukturę! Nie wszędzie da się doprowadzić
wodociąg i kanalizację.
Te i inne, ważne, ciekawe, przydatne informacje z miasta już w następnym wydaniu.

CZYTAJ NAS 6 LIPCA.

Harcerze, dzięki wsparciu wielu życzliwych osób,
mają wreszcie wymarzoną harcówkę

Asta idzie do adopcji
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Nasz dworzec wygląda
europejsko
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Ruiny Sileny to wciąż prawdziwa gratka dla filmowców.
Gdy syndyk sprzeda teren, niestety ten jedyny w Europie
„plan filmowy” zniknie

ŚWIEBODZICZANIN
KUBA Z SAMYM

REŻYSEREM!
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W
związku

z kolejnym
etapem
prac na ul.

Krasickiego, prowadzo-
nych w ramach rewitali-
zacji tego obszaru, od
dnia 19 czerwca do dnia
6 sierpnia, obowiązywać
będzie nowa organizacja
ruchu.

Ulica Krasickiego zo-
stanie częściowo wyłą-
czona z ruchu kołowe-
go, piesi będą mogli się
poruszać jedną stroną
ulicy. Mieszkańcy będą
oczywiście mieli dostęp
do swoich posesji.

Prosimy o zapoznanie
się z załączoną mapką.

�

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Szanowni Czytelnicy, w tej stałej rubryce będzie-

my publikować dla Państwa przydatne informacje
dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą
się jesienią tego roku. Będziemy w nich wybierać
prezydentów, wójtów i burmistrzów oraz rady miast,
powiatów i województw.

Dla nas oczywiście najważniejsze będą wybory
w mieście. Jak na razie tylko jedna osoba oficjalnie potwierdziła
swój start w wyborach - Bogdan Kożuchowicz będzie ponownie
ubiegał się o zaufanie świebodziczan na stanowisku burmistrza mias-
ta.

Dziś odpowiadamy na pytanie, które otrzymaliśmy od jednej
z naszych Czytelniczek:
- Jestem mieszkanką Świebodzic, ale zameldowaną w innym
mieście. Mieszkam tu wiele lat i chciałabym tu głosować,
bo czuję się związana ze Świebodziczami. Czy mogę zagłosować
mimo, iż jestem zameldowana w innym mieście? - pyta pani
Anna.

Pani Aniu - tak, jest to możliwe. Należy się w tym celu dopisać
do Rejestru Wyborców. Poniżej informacja, jak to zrobić i jakie
należy mieć dokumenty.

• WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU
WYBORCÓW W CZĘŚCI A

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli polskich

- stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt
stały, nigdzie nie zamieszkałych, przebywających stale na obszarze
gminy lub zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem
aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
- przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny w Wydziale
Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodar-
czej Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 5

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
wnioskodawcy.

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje oby-
watelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej - druk dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich,
Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
- parter, pokój nr 5

• WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU
WYBORCÓW W CZĘŚCI B

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamiesz-
kałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej /przy złożeniu wniosku
obowiązuje druk dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich,
Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
- parter, pokój nr 5

2. Kserokopia paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość.

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje oby-
watelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej - druk dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich,
Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
- parter, pokój nr 5.

• Okręgi - przypomnienie
W tym roku głosujemy w czterech okręgach wyborczych. Przypo-

minamy jeszcze jakie ulice obejmują:

Okręg nr 1
Ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława II Śmiałego, Bolesława

Krzywoustego, Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała
Władysława Andersa, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego,
Henryka Probusa, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego,
Królowej Jadwigi, Królowej Elżbiety, Księcia Bolka, Leszka
Białego, Lotnicza, Mieszka I, Mieszka Starego, Piasta, Przechodnia,
Przemysłowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Strefowa, Włady-
sława Łokietka.

Okręg nr 2
Osiedle WSK
Ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Brzo-

zowa, Cicha, Cisowa, Dębowa, Długa, Jana Mikulicza, Jasna, Jaś-
minowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Kasztanowa, Klonowa,
Kwiatowa, Leśna, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ofiar
Oświęcimskich, Ogrodowa, Patronacka, Pogodna, Polna, Promien-
na, Rekreacyjna, Różana, Sezamkowa, Solna, Spacerowa, Stanisła-
wa Moniuszki, Strzelecka, Świerkowa, Tęczowa, Widna, Wiejska,
Władysława Sikorskiego, Wrzosowa, Wysoka, Wzgórze Gustava
Beckera, Zamkowa, Zimny Dwór, Złota.

Okręg nr 3
Place: Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny
Ulice: Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Biskupa Igna-

cego Krasickiego, Bolesława Prusa, Browarowa, Chmielna, Fa-
bryczna, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Sienkiewicza, Juliusza
Słowackiego, Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców,
Mikołaja Kopernika, Młynarska, Piaskowa, Pocztowa, Rynek,
Sportowa, Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna, św. Ojca
Pio, Świdnicka, Wałbrzyska, Wąska, Wojska Polskiego, Wolności.

Okręg nr 4
Osiedla: Osiedle Białe Górki, Osiedle Sudeckie
Place: Plac Dworcowy
Ulice: Aleje Lipowe, Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Granicz-

na, Kazimierza Puławskiego, Kolejowa, Lawendowa, Łąkowa,
Malinowa Olszańska, Park Miejski, Parkowa, Rumiankowa, Sielska,
Sienna, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Tadeusza Kościuszki, To-
warowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury.

Trwają prace rozbiórkowe na
naszej kręgielni. Jest to

pierwszy etap przebudowy
i modernizacji obiektu, który
stanie się nowoczesnym i peł-
nym atrakcji miejscem do rek-

reacji dla świebodziczan.
Po modernizacji na kręgielni

będzie można grać zarówno
w kręgle klasyczne, jak i bow-
ling; powstanie wygodna szat-
nia, widownia oraz małe zaple-

cze gastronomiczne. Kibice
Będą mogli się czegoś napić
i przekąsić.

Zadanie kosztuje 1,5 mln zł
i jest dofinansowane przez Mi-
nisterstwo Sportu.

Wartość
prac

1,5 mln zł

Demolka na kręgielni

C
oraz więcej osób wyma-
ga długoterminowej opie-
ki lekarskiej. Stąd taka

potrzeba zabezpieczenia miejsc
w ramach ZOL (zakłady opie-
kuńczo-lecznicze). Powiat świd-
nicki wygląda pod tym wzglę-
dem fatalnie - na blisko 160.
000 osób jest tylko - uwaga - 38
łóżek ZOL! Dla porównania
powiat kłodzki, o zbliżonej
liczbie mieszkańców, ma ich aż
133.

Służba zdrowia to domena
powiatu, jak widać władze na-
szego nie zrobiły przez ostatnie
lata nic, by tę niekorzystną sta-
tystykę zmienić.

Dlatego o poprawę sytuacji
zabiegają radni.

W dniu 13.06.2018 roku do-
szło do spotkania z dyrektora
NFZ we Wrocławiu Andrzeja
Oćwieji z radnymi powiatu
świdnickiego: Violettą Chorą-
ży i Barbarą Burak.

- Tematem rozmowy były
problemy służby zdrowia w na-
szym powiecie. Zwróciłyśmy
uwagę na niedoszacowanie
miejsc na NFZ w Zakładach
Opieki Leczniczej w naszym
powiecie - mówi Violetta Cho-
rąży. - W wielu przypadkach
rodziny nie stać na pobyt chore-
go w prywatnych Zakładach

Opieki Leczniczej. Koszty
w takich placówkach niejedno-
krotnie przekraczają możliwoś-
ci finansowe rodziny. Jest po-
trzeba, by łóżek ZOL finanso-
wanych w ramach NFZ było
w naszym powiecie więcej,
obecnie jest ich drastycznie za
mało.

Następnym problemem, któ-
ry radne poruszyły, był deficyt
pielęgniarek opieki długotermi-
nowej w stosunku do zapotrze-
bowania w mieście Świebo-
dzice.

- Chcąc opiekować się cho-
rym w domu, niezbędne jest

nadzorowanie i pomaganie ro-
dzinie przez osobą wykwalifi-
kowaną, czyli pielęgniarkę opie-
ki długoterminowej.

Dyrektor Oćwieja zadeklaro-
wał przyjrzenie się sprawie,
miejmy nadzieję, że osobiste
zaangażowanie naszej radnej
powiatowej, która jak widać
wydreptuje ścieżki gdzie się da
- bo jaka radna w opozycji nie
ma żadnego przebicia na forum
Rady Powiatu - przyniesie efek-
ty. Bardzo liczą na to pacjenci
i osoby wymagające opieki.

�

Więcej łóżek ZOL-owskich!
Powiat świdnicki nie zadbał o wystarczającą liczbę
miejsc ZOL dla mieszkańców. Jesteśmy pod tym
względem w „ogonie” regionu

Radne: Barbara Burak i Violetta Chorąży zabiegają
o zwiększenie liczby łóżek w naszym powiecie. Szkoda,
że nie robią tego władze powiatu, w których kompetencjach
leży opieka zdrowotna mieszkańców powiatu
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Uwaga, od 19 czerwca Krasickiego
częściowo zamknięta
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G
mina ogłosiła właśnie
kolejny przetarg na
pierwszy element prac
związany z rewitali-

zacją ul. Słowackiego. Miejmy
nadzieję, że ktoś wreszcie się
zgłosi i miasto będzie mogło
rozpocząć kompleksową odno-
wę tej urokliwej ulicy. Ale naj-
pierw trzeba uporządkować
kanalizację.

I tego właśnie dotyczy zamó-
wienie. Chodzi o budowę kana-
lizacji ogólnospławnej, budowę
studzienek, wpustów deszczo-
wych, likwidację osadników
ścieków, itp.

Dopiero po uporządkowaniu
kwestii „podziemnych” będzie
można przystąpić do etapu II
- czyli odnowienia nawierzchni

dróg i chodników oraz zagospo-
darowania podwórek.

Wykonawca będzie miał czas
na I etap prac do k. czerw a2019
roku.

Termin przyjmowania ofert
mija 26 czerwca o godz. 10:00.

�

Czekamy na wykonawcę
ul. Słowackiego
Dofinansowanie zadania

Ulica Słowackiego, wraz z ul. Krasickiego i Piaskową, wchodzi
w skład dużego projektu dotyczącego rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. Gmina Świebodzice uzyskała wysokie
dofinansowanie tego zadania.
Całkowita wartość projektu to 5.705,524,38 zł,
kwota dofinansowania 3.159.586,92 zł.

Świebodziczanin
w teatrze

Grupa Robocza - bo pod takką nazwą występują aktorzy-ama-
torzy w wałbrzyskim Tetrze Dramatycznym, ma za sobą

kolejną, udaną premierę. To „Amazonia” w reżyseriiMichała
Walczaka, z udziałem świebodziczanina,KrzysztofaBaranow-
skiego.

Gratulujemy pasji i godzenia jej z życiem zawodowym.
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Zostawmy pisklaki

Mieszkańcy naszego miasta napotykają w parku, na
trawnikach, na młode pisklęta. Jest to okres, gdy

młode uczą się samodzielności, latania, zdobywania
pożywienia - są to tzw. podloty. Wielu osobom wydaje
się, że nieporadne maluchy wymagają opieki, ludzie pró-
bują podnieść je z trawy, a wówczas w pobliżu pojawiają
się dorosłe ptaki - rodzice, którzy próbują „odstraszyć”
intruzów.

Dlatego apelujemy do wszystkich, odwiedzających
park, by nie dotykać piskląt, nie podchodzić do nich, lecz
zostawić je w spokoju i odejść. Ich rodzice zawsze
w takich sytuacjach znajdują się w pobliżu i czuwają nad
ich bezpieczeństwem. Dotknięcie ptaka może spowodo-
wać jego odrzucenie przez rodziców, więc tak naprawdę
naszą - niepotrzebną w tym momencie troską - wyrządzi-
my im krzywdę.

§ POD PARAGRAFEM
Leżał w mieszkaniu dwa miesiące

W jednym z mieszkań w Rynku znaleziono zwłoki mężczyzny.
Ciało leżało w mieszkaniu na tyle długo, że doszło niemal
do całkowitego rozkładu.
Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, policję zaalarmował
lokator kamienicy, który zwrócił uwagę na okropny smród.
Śledztwo w sprawie zgonu prowadzi prokuratura, jednak
nic nie wskazuje, by miało tu być działanie osób trzecich.
Mężczyzna najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych.

PKP zagrodziło przejazd
Mieszkańcy, którzy korzystali z dzikiego przejazdu pomiędzy
ulicami Graniczną a Towarową, niestety już tamtędy nie
przejadą. Właściciel terenu - czyli PKP - zagrodziło przejazd.
- Potrzymaliśmy w tej sprawie kilka telefonów, ale teren należy
do PKP i właściciel ma prawo decydować w tej sprawie
- mówi Łukasz Gil, komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach. - To była dość uczęszczany skrót,
omijający ul. Strzegomską, o 14:00 był tam duży ruch.
To z kolei przeszkadzało mieszkańcom budynku
przy ul. Plac Dworcowy. A że nieruchomość należy do PKP,
wystąpili do zarządcy o reakcję w tej sprawie.
Rozumiemy, że przejazd bardzo ułatwiał życie mieszkańcom
obu ulic, ale trzeba wziąć pod uwagę także i komfort życia tych,
pod oknami, których przejeżdżały samochody.



N
a największą uwagę
zasługują nasi tego-
roczni malarze, którzy
wystawiali na Festi-

walu dzieła, obok których nie
można było obojętne przejść
- mówi Janusz Kujat dyrektor
artystyczny festiwalu. - To obra-
zy na światowym poziomie.
Zarówno dzieła Jarosława Jaś-
nikowskiego jak i Tomka Ko-
pery to absolutnie czołówka
polskiego magicznego realizmu
i zarazem czołówka malarstwa
światowego. Obrazy Tomasza
Alena Kopery to dzieła o nie-
zwykle głębokiej, ukrytej wielo-
znaczności. Można je podziwiać
godzinami i co chwilę odkrywać
nowe szczegóły ukryte w ich
przestrzeni. Doceniła to także
nasza festiwalowa publiczność,
która przyznała Grand Prix
właśnie dla Tomka Kopery za
obraz TAO3.

Premiery, rozmowy,
kolekcjonerzy

Wielkim wydarzeniem była
premiera aż 5 nowych obrazów
Tomasza Kopery, które artysta
przygotował specjalnie na uro-
czyste otwarcie Targiry-art.
Dodatkową atrakcją było malo-
wanie na żywo kolejnego dzieła
przez Jarosława Jaśnikowskie-
go. Niestety malarzowi nie
udało się skończyć dzieła, a to
z powodu dużego zainteresowa-
nia publiczności jego malar-
stwem i odrywaniem artysty od
sztalugi. Obok wymienionych
malarzy wyróżniały się obrazy
Krzysztofa Heksela, który na-
wiązuje do twórczości Beksiń-
skiego, a obrazyAnny Borcz to
zabawa kolorami i różnymi
technikami. Jedne i drugie cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem.

- Na uwagę zasługuje także
fakt, że po raz pierwszy do
Świebodzic przyjechali znawcy
i kolekcjonerzy sztuki, a to zna-
komicie rokuje dla dalszego roz-
woju Festiwalu - podkreśla Ku-
jat.

Cuda ze szkła,
ceramiki, metalu

Wśród wyjątkowych dzieł
wystawianych na Targirze-art.
jak zwykle nie zabrakło wspa-
niałego szkła Borowskich, cie-
kawej odzieży dla pań, biżuterii,
wyrobów kowalstwa artystycz-
nego, interesujących wyrobów
ceramiki unikatowej i stolarstwa
artystycznego oraz witraży. Bar-
dzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się wykłady i spotkania
autorskie. Na wykładzie o bu-
dzikach Beckera był komplet
publiczności, a niedzielne spot-
kania z Tomkiem Koperą iKry-
styną Mazurówną trzeba było
dostawiać miejsca siedzące. To
świadczy o trafnym doborze
atrakcji i potrzebie kontynuacji
tej formy promocji sztuki. Jak
zwykle dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty arty-
styczne, które dostarczyły na-
szym najmłodszym adeptom
sztuki wiele niezapomnianych
chwil i słodkich dzieł.

Nowe, ciekawe
perspektywy

Wśród naszych tegorocznych
gości były osoby, które są bar-
dzo zainteresowane nawiąza-
niem współpracy z organizato-
rami Festiwalu.

O ile dojdzie do konkretnych
rozmów, a jest na to duża szan-
sa, to za rok możemy się spo-
dziewać nowych, bardzo intere-
sujących dodatkowych elemen-
tów, które pozwolą na promocję

nie tylko samego Festiwalu, ale
również na wypromowanie
Świebodzic jako miejsca pro-
mującego sztukę i rzemiosło na
arenie ogólnopolskiej.

Zresztą, o tym, jak ważne
miejsce w kalendarzu wydarzeń
miejskich zajmuje Targira, mó-

wił podczas otwarcia Burmistrz
Miasta BogdanKożuchowicz,

- Jesteśmy dumni, że możemy
w naszym małym miasteczku
gościć tej klasy artystów, cieszy-
my się, że mamy możliwość ob-
cowania ze sztuką na najwyż-
szym poziomie. Dziękuję ser-
decznie dyrektorowi festiwalu,

Panu Januszowi Kujatowi. Udo-
wadniamy, że choć jesteśmy
małym miastem, to Europa tak-
że do nas przyjeżdża - mówił
Bogdan Kożuchowicz. Warto tu
zresztą przypomnieć, że Gmina
Świebodzice od początku wspie-
ra organizację festiwalu, który
nie tylko prezentuje wysoki po-

ziom, jeśli chodzi o dobór wy-
stawców, ale przyczynia się tak-
że do promocji miasta w regio-
nie i Polsce. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz jest Honorowym
Patronem wydarzenia od same-
go początku.

�
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Podziękowania

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
wyjątkowym wystawcom za prezentację swoich dzieł,
Burmistrzowi Świebodzic Bogdanowi Kożuchowiczowi
za nieocenioną pomoc i wsparcie dla rozwoju Festiwalu,
Staroście Świdnickiemu Piotrowi Fedorowiczowi za wsparcie
finansowe, sponsorom: Firmie Aquapol i Grupie Beta, Prezesowi
ZGK Świebodzice, Dyrektorowi MDK ze Świebodzic za pomoc
w organizacji Festiwalu, Dyrekcji SP nr 2 za wsparcie logistyczne
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia
tegorocznej edycji Targiry-art.
Zapraszamy za rok na kolejny Festiwal.

Targira-art. na jeszcze
wyższym poziomie
VIII Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art. 2018 już
za nami. Tegoroczna impreza była nieco odmienna
od poprzednich edycji. A to głównie za sprawą
wyjątkowych wystawców i ciekawych gości,
którzy odwiedzili z tej okazji Świebodzice
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Wydarzenie otworzył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

Malowanie na tkaninach - warsztaty

Obrazy Tomasza Kopery urzekły publiczność

Mogliśmy zobaczyć na żywo, jak powstaje sztuka Spotkanie z Krystyną Mazurówną

Wyjątkowe, tkane obrazy
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Krew na pierwszym miejscu
W

ramach Światowego
Dnia Krwiodawstwa 7
czerwca w ratuszu od-
było się uroczyste spot-

kanie z krwiodawcami z Honoro-
wego Klubu Dawców Krwi w Świe-
bodzicach. Podczas spotkania naj-
bardziej zasłużeni krwiodawcy
otrzymali dyplomy i podziękowania.

W spotkaniu wzięli udział: Woj-
ciech Dymerski Dyrektor Dolno-
śląskiego Oddziału PCK we Wro-
cławiu, Andrzej Nowicki - Prezes
Zarządu Rejonowego PCK w Wał-
brzychu, Teresa Kamińska - Spe-
cjalista ds. promocji Krwiodawstwa
w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu, dr Marek Brodzki - Czło-
nek Zarządu Głównego PCK - i tu
ciekawostka, pan doktor zna Świe-
bodzice, brał udział w akcji ratowni-
czej podczas katastrofy budowlanej
na ul. Krasickiego.

Zarząd Świebodzickiego Klubu
HDK reprezentowały: Katarzyna
Młynarkiewicz - Prezes Klubu HDK
oraz Izabela Wywrot.

Ze względu na wyjazd służbowy
w spotkaniu nie mógł wziąć udział
Burmistrz Miasta Bogdan Kożu-
chowicz, który od lat bardzo wspiera
ideę krwiodawstwa w mieście po-
przez współorganizację zbiórek
krwi. Świebodzice są pod tym wzglę-
dem prawdziwym ewenementem,
zbiórki odbywają się w mieście cy-
klicznie, raz lub dwa razy w mie-
siącu, stacjonarnie i mobilnie tak, by
świebodziczanie mogli na miejscu,
bez konieczności wyjazdu do
Wałbrzycha, oddać krew.

Samorząd przygoto-
wuje zawsze słodycze,
napoje, niespodzianki dla
oddających krew. Stąd
gorące słowa podziękowa-
nia i szacunku za okazywaną
pomoc i wielką życzliwość po-
płynęły pod adresem burmistrza nie
tylko ze strony świebodzickich
krwiodawców, ale także władz woje-
wódzkich Polskiego Czerwonego
Krzyża.

Dyrektor Dolnośląskiego Od-
działu PCK Wojciech Dymerski

był pod wielkim
wrażeniem nie tylko

aktywności świebodzickich krwio-
dawców, ale także wsparcia, jakie
otrzymują od samorządu i burmist-
rza Bogdana Kożuchowicza. - Świe-
bodzice są pod tym względem
wyjątkowe, wielkie słowa uznania
- mówił.

Podczas spotkania honorowi
krwiodawcy, którzy szczególnie za-
służyli się w ostatnim czasie, otrzy-
mali dyplomy i odznaczenia. Byli to:

Zasłużeni krwiodawcy
� Walerian Łukawski - szcze-

gólnie zasłużona osoba, pan Wale-
rian oddał w swoim życiu ponad 20
litrów krwi, obecnie przeszedł na
„krwiodawczą” emeryturę,
�Robert Prokop,
�Nela Grzelak,
� Ireneusz Stelmach
Odznaczenia:
�Walerian Łukawski
�Zdzisław Godyla
� Justyna Gil
�Beata Kuzera

�Małgorzata Matejko
�Grzegorz Wiczyński
�Mateusz Kuriata.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz

otrzymał specjalne wyróżnienie - Me-
dal 60-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża za szczególne zasługi w efek-
tywnym działaniu wspierającym
Ruch Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża.

- To dla mnie wielkie zaszczyt,
jestem szczęśliwy, że Świebodzice
mają tak wspaniałych i aktywnych
krwiodawców, ludzi, którzy w moim
odczuciu są prawdziwymi bohatera-
mi - podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Całym sercem
wspieram te działania, bardzo się
cieszę, że cykliczne zbiórki krwi
cieszą się zawsze dużą frekwencją
i że nasze małe Świebodzice mają
swój niebagatelny wkład w ratowa-
nie życia ludzi.

Medal z okazji 60-lecia otrzymał
także pan Walerian Łukawski.

Serdecznie gratulujemy.

Rodzicu,
zarejestruj swoje
dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko cze-
go potrzeba, by zarejestrować narodziny

dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca
2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do
urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil
Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice
mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodze-
nia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta
w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić
do urzędu czy spędzić ten czas z nowym człon-
kiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy

opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać?
Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował
narodziny (może to być zarówno mama, jak
i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany.

Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam
wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
� Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/

ojcem dziecka
� Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich

danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
�Krok 3: wpisujesz dane dziecka
� Krok 4: wybierasz adres zameldowania

dziecka i sposób, w który chcesz odebrać doku-
menty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP,
osobiście, pocztą tradycyjną)
� Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Pro-

filem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybra-

nej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wer-
sji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim
otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze
PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

Więcej na: www.obywatel.gov.pl.



Z
godnie z kilkuletnią tra-
dycją młodzież z ostatnich
klas gimnazjów, szkół

podstawowych oraz starszaki,
opuszczające mury przedszkoli,
zatańczyły na Rynku poloneza.
W ten sposób młodzież szkolna
symbolicznie kończy rok szkol-
ny 2017/2018.

W jednej z pierwszych par
zatańczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, tańczyli
także dyrektorzy placówek
oświatowych i uczniowie.

Piękne, kolorowe pary, przy-
ciągnęły do Rynku liczną pub-
liczność, która oklaskiwała
i fotografowała tańczących.

A ostatni dzwonek zabrzmi
już w ten piątek, 22 czerwca.

- To wspaniały widok,
zwłaszcza tych najmłodszych,
przejętych bardzo, wszyscy
pięknie, odświętnie ubrani - za
każdym razem jestem zachwy-
cony i prawdziwie wzruszony
- mówi burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz.

Jakie cudne pary
na Rynku
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W
dniu 15 czerwca

2018 r. w Sali „Klubu
Seniora” Polskiego

Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach
przy ul. Żeromskiego 13-15,
odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze na
kadencję 2018-2022.

W zebraniu udział wzięło
wielu zaproszonych gości:

Anna Maria Mirska - Prze-
wodnicząca Zarządu Okręgo-
wego PZERiI w Wałbrzychu;
Mieczysław Bąk - Przewodni-
czący Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej w Wałbrzychu; Jan
Klepiec - z-ca Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Świe-
bodzicach - członek Związku;
Teresa Małecka - Radna Rady
Miejskiej w Świebodzicach
- członek Związku, a także goś-
cie - przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych: Henryk
Sawa - Przewodniczący Rady
Seniorów: Tadeusz Federo-
wicz - Przewodniczący Koła
Sybiraków, Ponadto Starosta
świdnicki Piotr Federowicz
złożył pismo na ręce Aleksan-

dra Jermakowa - Przewod-
niczącego PZERiI w Świebo-
dzicach, wyrażając nadzieję, że
kolejny Zarząd PZERiI w Świe-
bodzicach, będzie z sukcesem
kontynuował wytyczone zada-
nia, a świebodziccy Seniorzy
będą najbardziej aktywnym
Stowarzyszeniem nie tylko
w Świebodzicach, ale również
w całym regionie.

Do władz Zarządu Oddziału
Rejonowego wybrano:

Na członków Zarządu Od-
działu Rejonowego wybrano:

1. Biernacka Danuta
2. Boniecka Anna
3. Brzozowska Elżbieta
4. Hyłka Stefan
5. Jermakow Aleksander
6. Kamiński Kazimierz
7. Kreczmer Alfreda
8. Księżopolski Hieronim
9. Mosiężna Stanisława
10. Pluta Wiesława
11. Warzecha Stanisław
Do składu Prezydium Zarzą-

du wybrano:
1. Jermakowa Aleksandra

- Przewodniczący RO PZERiI

2. Boniecką Annę - Sekre-
tarz

3. Księżopolskiego Hiero-
nima - Skarbnik

Na członków Rejonowej
Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Bachórz Bronisławę
2. Okońskiego Tadeusza
3. Wróblewską Józefę
Delegatów na Zjazd Okręgo-

wy PZERiI wybrano:
1. Jermakowa Aleksandra
2. Welca Jana.

W wyniku dyskusji i przed-
stawionych wniosków przyjęto
uchwałę nr 6/I/2018 Walnego
Zebrania do realizacji w dro-
dze.

Przewodniczący
RO PZERiI

w Świebodzicach
Aleksander Jermakow

Od Redakcji: Nowemu Za-
rządowi życzymy owocnej pra-
cy i sukcesów w realizacji za-
mierzonych działań.

Władze u emerytów wybrane

I ponownie wracamy do tema-
tu tzw. Grobu Nieznanego

Żołnierza na ul. Zamkowej. Jak
już kilkakrotnie pisaliśmy, mo-
giła została poddana ekshumacji
i znaleziono w niej szczątki
austrackiego żołnierza Josefa
Grimma. Nie wiadomo, skąd
się żołnierz wziął w Świebodzi-
cach i jak zginął. Fundacja, prze-
prowadzająca ekshumację, mia-
ła tylko informacje od dawnej
mieszkanki miasta, że w grobie
może spoczywać własne nie-
miecki żołnierz.

Rzeczywiście, przy szcząt-
kach znaleziono m. in. sygnet
z inicjałami, który potwierdził
tożsamość wojaka. Szczątki zo-
staną pochowane, na mocy mię-
dzynarodowej umowy, na cmen-
tarzu wojskowym w Nadolicach
koło Wrocławia. Jednak wszys-
cy wciąż zastanawiają się - jak
zginął żołnierz? Skąd się tu
wziął?

Po kolejnej publikacji w Ga-
zecie Świebodzickiej zgłosił się
do nas pan Franciszek, nasz
Czytelnik i długoletni mieszka-
niec Świebodzic, który jako
dziecko mieszkał właśnie na ul.
Zamkowej.

- Pamiętam ten grób, byliśmy
z kolegami ciekawi, skąd się
wziął i kto tam leży - opowiada
pan Franciszek. - Ojciec jednego
z kolegów, pan o nazwisku Pit-
ka chyba, wspominał, że było
takie zdarzenie: w ostatnich
dniach wojny, kiedy na tych
terenach byli już Rosjanie, kilku
z nich buszowało po ogrodach
działkowych na Pełcznicy.
Trzech rozsiadło się w jednej
z altanek. Pili chyba alkohol.

Wtedy zobaczyli tego żołnierza,
który szedł od strony Zimnego
Dworu, zdaje się, że w tamtych
okolicach przechodził front.
I oni go zastrzelili z odległości
ok. 150 metrów - relacjonuje
pan Franciszek. - Ten pan opo-
wiadał, że oni potem zaraz
uciekli, a jak się ściemniło, lu-
dzie wyszli i pochowali tego
żołnierza w tym miejscu, w któ-
rym został zabity.

Taka wersja wydaje się być
dość prawdopodobna - bo żoł-
nierz miał przy sobie wszystkie
cenne przedmioty, takie jak pas,
broń, czy wspomniany sygnet.
Rosjanie słynęli z tego, że rabo-
wali wszystko, łącznie z butami.
Zagadkowe było też miejsce,
rozdroże dwóch polnych dróg.
Fakt pochowania tam żołnierza,
ułożenie ciała, brak jakiejkol-
wiek trumny wskazuje, że było
to robione szybko. Być może
ludzie, którzy go chowali, bali
się zostać zauważonym. To były
przecież wciąż niebezpieczne
czasy.

Nie wiemy, czy jest to praw-
da, czy tak rzeczywiście było,
ale bardzo dziękujemy naszemu
Czytelnikowi, że zechciał się tą
wiedzą podzielić z nami i inny-
mi Czytelnikami.

Przy okazji informujemy, że
Burmistrz Miasta Bogdan Ko-
żuchowicz wystąpił już do fun-
dacji POMOST z pismem
o zwrot przedmiotów, znalezio-
nych przy Josefie Grimmie.
Intencją władz miasta, jest to, by
wróciły do Świebodzic i stały
się przyszłymi eksponatami Iz-
by Regionalnej.

�
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Szczątki Josefa Grimmanie będą poddawaneszczegółowymbadaniompatomorfologicznym,chyba , że rodzina sobietego zażyczy. Ale niewiadomo czy żyją jeszczejacyś potomkowieaustriackiego żołnierza

Wracamy do tematuekshumacji tzw.Grobu NieznanegoŻołnierza na Pełcz-nicy. 22 maja przeprowadziła jąPracownia Badań Historycz-nych i Archeologicznych PO-MOST. Zgodę na ekshumacjęwydał IPN.
- Prace prowadzimy na pod-stawie decyzji Prezesa InstytutuPamięci Narodowej oraz zgod-nie z umową między Polskąa Niemcami z 2003 roku. Namocy tej umowy wszystkie nie-mieckie groby wojenne przeno-szone są na cmentarze wojenneznajdujące się na terenie Polski- wyjaśniałTomaszCzabański,dyrektor Pracowni. - W tymprzypadku szczątki tam odnale-zione przeniesione zostaną nacmentarz wojenny w Nadoli-cach Wielkich, gmina CzernicapodWrocławiem.

Według wiedzy pozyskanejprzez POMOST, w grobie miałspoczywać żołnierz o nazwiskuJosef Grimm. Jest to informacjaotrzymana od byłej mieszkankiPełcznicy, pani Barbary, któranapisała list w tej sprawie.I okazało się, że były to infor-macje wiarygodne. W grobieznaleziono kompletny szkieletczłowieka. Była tam także amu-nicja, puszka maski przeciwga-zowej, pas skórzany, bagnet,buty, guziki oraz sygnet z ini-cjałami J.G, który jednoznacz-nie wskazuje na tożsamość po-chowanego w mogile człowie-ka.

Jednak wciąż otwarte pozos-tają pytania: kto pochowałw tymmiejscu żołnierza?W jakisposób zmarł? Skąd wziął sięw Świebodzicach? Będzie toz pewnością ciekawostka dorozwikłania dla miłośników his-torii miasta.
Ale ani IPN ani fundacja zaj-mująca się ekshumacją raczejnie będą tego wyjaśniać.- Z zasady nie prowadzi sięszczegółowych badań genetycz-nych, tym bardziej, że w przy-padku Świebodzic mamy jasnąsytuację i wiemy, do kogo na-leżą szczątki -mówiAdamBia-łas z Fundacji POMOST. - Nieznaleźliśmy na szkielecie żad-nych urazów, ale to o niczymnieprzesądza, nikt jeszcze nie wie,czy jakaś rodzina się odezwie.Ekshumacja wywołała sporeporuszeniewśródmieszkańców,niektórzy byli wręcz oburzenifaktem, że naruszono spokójzmarłego. - Po co ruszaliście,powinien spoczywać w Świe-bodzicach - pisano np. na fo-rumswiebodzice.

Sami pracownicy FundacjiPOMOST przyznają, że w ta-kich sytuacjach często spotykająsię z wrogością.
- Działamy trochę wbrew lo-kalnej społeczności, ale są todziałania niezbędne, to też sąofiary wojny i mają prawo doidentyfikacji swojego grobu. Po-za tym tak stanowi prawo mię-dzynarodowe - wyjaśnia AdamBiałas. -Wświetle prawawszyst-kie groby wojenne niemieckiepodlegają ekshumacji i przenie-sieniu na wskazane cmentarzewojenne.

Szczątki naszego żołnierzatrafią do Nadolic pod Wrocła-wiem. Ale grób z Pełcznicy by-najmniej nie zniknie. Został od-budowany, a wkrótce pojawi sięna nim tabliczka z nazwiskiemżołnierza, który spoczywałw bezimiennejmogile dziesiątkilat.

- Jeśli chodzi o sam grób - tojak najbardziej pozostanie onw miejscu, w którym istniałprzez dziesięciolecia, stał sięprzecież częścią krajobrazudziel-nicy, a mieszkańcy w pewiensposób zżyli się z tą bezimiennąobecnością - mówi burmistrzBogdanKożuchowicz. - Planu-jemy zamontować symbolicznątabliczkę z nazwiskiem żołnie-rza. Będzie to pamiątka skom-plikowanej i bolesnej historiitych ziem
Fundacja POMOST rocznieprzeprowadza około tysiąca eks-

humacji. Według danych stronyniemieckiej na terenie Polskimoże być jeszcze około 200.000nieodnalezionych grobów żoł-nierzy III Rzeszy.

Wracamy do tematu Grobu Nieznanego ŻołnierzaChcemy odzyskać pamiątki

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.

Jedno jest pewne - Grób Nieznanego Żołnierza pozostanie
na zawsze w naszym mieście, jako symboliczna mogiła
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Ekshumacja grobu niemieckiego żołnierza na Pełcznicy W mogile spoczywał Josef Grimm żołnierz pochodzący z Wiednia

Nieznany żołnierz - już znany
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mmCzy 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.

Znowu gwiazdy w Sil
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Ekshumacja grobu niemieckiego żołnierza na Pełcznicy. W mogile spoczywał Josef Grimm, żołnierz pochodzący z Wiednia

Nieznany żołnierz - już znany

P
rzez lata mieszka

ńcy od-

wiedzali ten grób
i palili

na nim znicze, ch
oć nikt

nie miał pewnoś
ci, czy

jest tam ktoś poc
howany. Grób

Nieznanego Żołn
ierza na Pełcz-

nicy wrósł w kra
jobraz ogród-

ków przy ulicy Za
mkowej, zżyli

się z nim też mie
szkańcy. Dla-

tego nieoczekiw
ana ekshuma-

cja, która została
przeprowadzo-

na 22 maja, niek
tórych wzbu-

rzyła i zdenerwow
ała. Ale przy-

najmniej wiemy
już na pewno,

że w grobie spoczyw
ał Josef

Grimm, żołnier
z z Wiednia,

który znalazł się
w Świebodzi-

cach w czasie II
wojny świato-

wej.
Ekshumację prze

prowadziła

Pracownia Bad
ań Historycz-

nych i Archeolo
gicznych PO-

MOST. Zgodę n
a ekshumację

wydał IPN.
- Prace prowadz

imy na pod-

stawie decyzji Pr
ezesa Instytutu

Pamięci Narodow
ej oraz zgod-

nie z umową m
iędzy Polską

a Niemcami z 2
003 roku. Na

mocy tej umowy
wszystkie nie-

mieckie groby w
ojenne przeno-

szone są na cmen
tarze wojenne

znajdujące się na
terenie Polski -

wyjaśnia Tomas
z Czabański,

dyrektor Pracow
ni. - W tym

przypadku szcząt
ki tam odnale-

zione przeniesio
ne zostaną na

cmentarz wojen
ny w Nadoli-

cach Wielkich, g
mina Czernica

podWrocławiem
.

Legendy mówił
y o angiel-

skim lotniku lub aus
triackim

żołnierzu, spoczywającym

w mogile. Mieszk
ańcy przez

lata dbali o to mi
ejsce, zapalali

znicze, przynosili kwiaty.

W 2008 roku staran
iem władz

miasta grób zost
ał odnowiony

- wymienione zo
stały kamienne

obramowanie o
raz krzyż, na

którym zawieszono tabl
iczkę

informującą o sp
oczywającym

tam żołnierzu.

Według wiedzy
pozyskanej

przez POMOST,
w grobie spo-

czywa żołnierz o
nazwisku Josef

Grimm. Jest to inf
ormacja otrzy-

mana od byłej mieszkanki

Pełcznicy, paniK
rystyny.

I okazało się, że b
yły to infor-

macje wiarygod
ne. W grobie

znaleziono komp
letny szkielet

człowieka. Była t
am także amu-

nicja, puszka ma
ski przeciw-

gazowej, pas skó
rzany, bag-

net, buty, guziki
oraz syg-

net z inicjałami J.
G, który

jednoznacznie w
skazuje

na tożsamość po
chowa-

nego w mogile c
złowie-

ka.
Jednak wciąż otw

arte

pozostają pytania
: kto po-

chował w tym miejscu

żołnierza? W jaki sposób

zmarł? Skądwzią
ł sięwŚwie-

bodzicach? Będ
zie to z pew-

nością ciekawos
tka do rozwi-

kłania dla miłoś
ników historii

miasta.
- Raczej nie do

konali tego

Rosjanie, bo grób
zostałby ogra-

biony, a zostały
w nim cenne

rzeczy - zastanaw
ia się Adrian

Sitko, miłośnik h
istorii miasta,

który dokument
ował fotogra-

ficznie ekshuma
cję. - Tak na-

prawdę nadal ma
my więcej py-

tań niż odpowied
zi. Ale okazało

się, że legendy n
iosły w sobie

ziarnko prawdy.

Tajemnicze jest
także to, że

żołnierz spoczął w
prowizorycz-

nej, polowej mo
gile, a nie na

cmentarzu. Czy z
ostał zastrzelo-

ny, czy popełnił
samobójstwo?

Z dokumentów
historycznych

wiemy, że wojsk
o niemieckie,

które stacjonował
om. in.wKsią-

żu, zdążyło się ew
akuowaćprzed

wkroczeniemRos
jan.

Być może odpo
wiedź na te

pytania dadzą sz
czegółowe ba-

dania patomorfol
ogiczne, jakim

szczątki mają być
poddane.

Jak dowiedzieli
śmy się od

Adriana, dokop
anie się do

szczątków oficer
a zawdzię-

czamy determina
cji opera-

tora koparki, ścią
gnięte-

go na miejsce. D
opiero po jego

nieustających wy
siłkach udało

się odsłonić pierw
sze fragmenty

kości.
Miasto będzie po

dejmować

starania o to, by
przedmioty

z grobu wróciły
do Świe-

bodzic.
O tej niezwykle

cie-

kawej historii nap
isze-

my więcej w na
stęp-

nymwydaniu gaz
ety.

Dziękujemy Adri
anowi Sitko

(FORUMSWIEB
ODZICE.PL)

za udostępnienie
zdjęć.

Takie przedmioty znaleziono

w mogile, szczególnie

charakterystyczny
jest sygnet

Dopiero upór operatora ściągniętej na miejsce koparki dał efekty

- dokopano się do pierwszych fragmentów kości

Strzępy informacji w liście

Zachował się list, n
apisany po niemiecku, od byłej mieszkanki

Pełcznicy, która ws
kazywała właśnie n

a pochowanie wmogile

Josefa Grimma. Osoba ta podała
w liście wiele szczegó

łów z nim

związanych, wskaz
ała m. in. na sygnet z ini

cjałami. Sprawa jest

naprawdę ciekawa
i tajemnicza.

„Ja pochodzę z Pe
łcznicy, i zamieszkiwałam tam do połowy lat

50-tych. O ile dobrze pamiętam, w tymmiejscu był pochowany

żołnierz Wehrmachtu, grób był oznaczony drew
nianym krzyżem

z zawieszony stalo
wym hełmem i nazwiskiem Josef Grimm

zWiednia” - czytamy w liście.

O sprawie pisaliśmy kilkukrotnie, z każdym razem wzbudza
ona duże zainteresowanie wśród Czytelników

Czytelnik: wiem, jak
zginął Josef Grimm
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R
adia, komputery commo-
dore - ha, pamiętacie Pań-
stwo te cuda techniki!,

telewizory, wieże, gramofony,
szafy grające, małe radyjka.
Wszystko sprzed 30 lat, jeszcze
do niedawna grające w naszych
mieszkaniach, a dziś u niektó-
rych jeszcze zalegające piwnice
czy strychy.

Czterech pasjonatów elektro-
niki z tamtych czasów: Paweł
Szill, Tomasz Marcinkowski,
Tomasz Krug iKrzysztof Ta-
terka zebrało swoje skarby
w jednym miejscu i pokazało na
nietypowej wystawie w Miej-
skim Domu Kultury w Świebo-
dzicach. To była ciekawa lekcja
historii dla dzieci jak i także
chwila wspomnień dla doro-
słych.

Wystawa cieszyła się sporym
zainteresowaniem, a wiele osób
rozpoznało w urządzeniach
swoje dawne ukochane „diory”
czy osławione komputery com-
modore, na których wiele osób
grało w tetrisa czy inne, kultowe
gry.

Bardzo fajny pomysł, brawo
MDK.

Perełki z PRL-u
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Historia jest
nauczycielką życia
W

Miejskim Domu
Kultury w Świebo-
dzicach odbył się
finał miejskiego

konkursu pn. „Niepodległa”,
który jest elementem obchodów
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Miejskie
obchody rocznicy objęte zostały
Honorowym Patronatem Mini-
ster Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej.

Konkurs miał na celu po-
głębienie i utrwalenie wiedzy
historycznej u młodych ludzi,
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, związanej
z walką Polaków o niepo-
dległość w okresie zaborów oraz
kształtowanie granic i ustroju
Polski na progu niepodległości.

Ma on także propagować po-
stawy patriotyczne, promować
ideę suwerenności narodu, wy-
pracowywać postawy szacunku
i tolerancji, aktywnego uczest-
nictwa w życiu publicznym
i edukację historyczną dzieci
i młodzieży. W konkursie wzię-
ły udział szkoły podstawowe,
gimnazjalne oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących, które naj-
pierw przeprowadziły elimina-
cje szkolne, a następnie najlepsi
zmierzyli się w konkursie fina-
łowym.

Konkurs otworzyła Sekretarz
Miasta Anna Żygadło, życząc
wszystkim znakomitych wyni-
ków. - Jestem przekonana, że
dzięki takim konkursom wiedza
historyczna się zwiększa, a prze-

cież historia to najlepsza nau-
czycielka życia - mówiła Anna
Żygadło.

Jury w składzie: Piotr Rusek,
Mariusz Motak, Danuta Wiś-
niewska, Agnieszka Gielata

i Marzena Skrzynik miało łat-
wego zadania, bo uczestnicy
rzeczywiście okazali się być
dobrze przygotowani i nie dali
się zaskoczyć trudnymi pytania-
mi.

Po kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców
w poszczególnych kategoriach:
� I miejsce szkoły podstawo-

we - Iga Luchowska, Marcin
Adamcewicz,

� I miejsce gimnazjum
- Aleksandra Krajewska, Filip
Woliński,
� I miejsce liceum ogólno-

kształcące - Dawid Piotrowski,
Krzysztof Kupiec.

Wszyscy otrzymali gry edu-
kacyjne, a laureaci I miejsc
w nagrodę pojadą na wycieczkę
do Warszawy.

Serdecznie gratulujemy.
�

16czerwca odbył się koncert
stypendystów programu

pomocy wybitnie zdolnym
Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci. Wśród młodych artys-
tów - świebodziczanka 13-letnia
flecistka, Kinga Stochła ze

Świebodzic.
Naukę gry na flecie rozpo-

częła w wieku 7 lat w Zespole
Szkół Muzycznych im. St. Mo-
niuszki w Wałbrzychu w klasie
mgr Anny Dzienniak. Obecnie
uczy się pod jej kierunkiem

w Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II st. im. K. Szy-
manowskiego we Wrocławiu.
Jest laureatką m. in.: Między-
narodowego Konkursu im. D.
Jenko w Belgradzie (I miejsce
w 2018 i 2014), XVII Między-
narodowego Konkursu Fleto-
wego im. T. Kulenovica w Va-
lievie w Serbii (I miejsce
w 2018, I miejsce i nagroda spe-
cjalna w 2015), XV Międzyna-
rodowego Konkursu Interpre-
tacji Pro Bohemia w Ostravie
w Czechach (II miejsce w 2017),
XXVI Konfrontacji Instrumen-
tów Dętych w Oławie (I miejsce
w 2017), XVI Ogólnopolskiego
Wiosennego Festiwalu Fletowe-
go w Sochaczewie (I miejsce
w 2017 i 2015), XXVI Między-
narodowego Konkursu Mło-
dych Muzyków „Citta di Barlet-
ta” we Włoszech (Grand Prix
i nagroda specjalna dla najlepsze-
go solisty Europy Wschodniej
w 2016), XXIII Śląskiego Kon-
kursu „Drewno dla najmłod-
szych” w Dąbrowie Górniczej (I
miejsce w 2016), X Ogólnopol-
skiego Konkursu Instrumentów
Dętych JUPITER w Krakowie
(Grand Prix 2016, I miejsce
w 2015), XV Ogólnopolskiego
Konkursu Młodych Solistów
w Jaworznie (I miejsce w 2015).
Kinga jest stypendystką progra-
mu „Młoda Polska” MKiDN
oraz Prezydenta Miasta Wrocła-
wia. Pod opieką Funduszu jest
od 2014 roku.

�

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 odbył się

międzyszkolny Konkurs Mate-
matyczny „PTOTYCZKI
Z KRÓLOWĄ NAUK” dla
klas szóstych. Celem konkursu
było rozwijanie zainteresowań
matematyką, wyzwalanie twór-
czej aktywności, stworzenie
możliwości zdrowej rywaliza-
cji między uczestnikami oraz
propagowaniem tradycji wspie-
rania uzdolnień młodych ludzi.
W zmaganiach matematycz-
nych wzięły udział 5-osobowe
drużyny świebodzickich szkół
podstawowych lubiących ma-
tematykę i rozwiązywanie za-
dań, szyfrów i łamigłówek ma-
tematycznych. Każda z drużyn
przygotowała również prace
plastyczne w formie plakatu pt.
„Liczby ujemne wokół nas”,
który został oceniony przez ju-
ry. Uczestnicy potyczek mate-

matycznych mieli ciekawe po-
mysły i doskonale poradzili
sobie w rozwiązywaniu zadań
konkursowych jak i w indywi-
dualnych pytaniach, któremu
towarzyszyła miła atmosfera.

Pierwsze miejsca zajęła dru-
żyna Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Janusza Kor-
czaka w składzie:

1. Magdalena Surma,
2. Anna Wójcik,
3. Szymon Borowicz,
4. Michalina Drzał,
5. Marcin Hamera.
Drugie miejsce zajęła dru-

żyna Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w składzie:

1. Karolina Siodlarz,
2. Anastasiia Kryiienko,
3. Zuzanna Pytlak,
4. Natalia Borowiec,
5. Wojciech Filipiszyn.

Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Integracyjnej w skład-
zie:

1. Wiktoria Bielawska,
2. Amelia Byra,
3. Karol Zyska,
4. Michał Drab,
5. Aleksandra Piłat.
Czwarte miejsce zajęła dru-

żyna Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania w skład-
zie:

1. Natalia Drzonszcz,
2. Anna Oleśkiewicz,
3. Piotr Stawicki,
4. Antoni Tokarski,
5. Bartosz Wzorek.
Wszystkim uczestnikom

gratulujemy wiedzy, ducha ry-
walizacji i dziękujemy za
udział.

Organizatorzy PSP nr 3

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach
Królewskich

Miejski konkurs matematyczny dla klas szóstych

„Potyczki z królową nauk”
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W
eekend upłynął
świebodziczanom i
odwiedzającym nas
gościom - a przyje-

chali do nas wałbrzyszanie,
świdniczanie, strzegomianie
- pod znakiem przeróżnych wy-
darzeń w ramach święta miasta.
Zaczęliśmy barwnym, biało-
czerwonym korowodem i tzw.
małą sceną w Rynku, na której
zaprezentowały się placówki
oświatowe, stowarzyszenia
senioralne i kluby sportowe w
mieście. Wydarzenie otworzył

Burmistrz Miasta Bogdan Ko-
żuchowicz. Były występy, po-
kazy taneczne, mnóstwo dobrej
energii. Po występach w świet-
nym nastroju barwnym korowo-
dem wszyscy przeszli na sta-
dion, machając biało-czerwony-
mi chorągiewkami i balonami.

Na terenie kompleksu sporto-
wego przy ul. Rekreacyjnej na
świebodziczan czekały stoiska
gastronomiczne, wesołe mias-
teczko i przede wszystkim - cie-
kawe wydarzenia muzyczne.

Cd. str. 12-13-14

Tak się bawiły
Świebodzice!
To były jedne z bardziej udanych Dni Świebodzic
w ostatnich latach. Fenomenalna zabawa, świetna
frekwencja, bajeczna pogoda i moc atrakcji.
16 i 17 czerwca to było prawdziwe święto miasta
i mieszkańców

Dziękuję za radość i wspólne świętowanie

BOGDAN KOŻUCHOWICZ
Burmistrz Świebodzic

- Kochani mieszkańcy, dziękuję bardzo za tak liczne uczestnictwo
w wydarzeniach z okazji Dni Świebodzic, bawiliśmy się wspaniale
razem, na naszym święcie, bo to święto wszystkich
mieszkańców. Swoją obecnością i aktywnym uczestnictwem
wnieśliście dużo dobrego, uważam, że były to jednej z bardziej
udanych Dni Świebodzic w ostatnich latach. Bardzo się cieszę
i mam nadzieję, że za rok spotkamy się na jeszcze lepszym,
ciekawszym, bogatszym święcie naszego pięknego miasta.
Pogodę już zamawiam!

NA STADIONIE BYŁA CHYBA POŁOWA ŚWIEBODZIC :)



Mezo i After Party

Gwiazdami pierwszego dnia
imprezy byli: Mezo oraz zespół
After Party. Gwiazdy rozkręciły
prawdziwą, taneczną imprezę,
zwłaszcza w rytmach disco polo
świebodziczanie doskonale się
bawili, a dyskoteka pod gwiazda-
mi zakończyło się po godz. 2:00.

Mezo dał świetny koncert, na-
wiązał doskonay kontakt z pub-
licznością, a jego przeboje, takie
jak chciażby „Sacrum” były chęt-
nie śpiewane przez publiczność.
Chłopaki z After Party wpadli do
nas nieco spóźnieni - bo z innego

koncertu, ale starali się dać z sie-
bie wszytsko, zwałszcza tance-
rze, którzy zgarniali gromkie bra-
wa za swoje niemalże akrobacje

Widowiskowy desant
komandosów

W sobotę burmistrz Bogdan
Kożuchowicz przywitał koman-
dosów z I Batalionu Szturmo-
wego 25 Brygada Kawalerii Po-
wietrzna z Leźnicy, którzy przy-
lecieli do Świebodzic na zapro-
szenie burmistrza, by wziąć
udział w odbywającym się na lot-
nisku pikniku służb munduro-

wych, a ich widowiskowy pokaz
desantu na linie ze śmigłowca był
jedną z atrakcji Dni Świebodzic.

- Jesteśmy zaszczyceni, że po-
nownie możemy gościć w Świe-
bodzicach przedstawicieli Sił
Zbrojnych naszego kraju, jesteś-
cie tu zawsze mile widziani
- podkreślał burmistrz. Burmistrz
wraz z Przewodniczącym RM
Łukaszem Kwadransem i rad-
nym Jarosławem Dąbrowskim
przekazali lotnikom drobne upo-
minki i pozdrowienia od miesz-
kańców Świebodzic. Pokaz moż-
na było oglądać w sobotę i nie-

dzielę, zgromadził bardzo liczną
publiczność.

Sobota upłynęła także pod zna-
kiem pomagania. Centrum Roz-
woju Funaberia we współpracy
z Fundacją DKMS zorganizował
w Rynku Dzień Dawcy Szpiku.
Zarejestrowały się 22 osoby.
Świetny wynik, serdecznie gratu-
lujemy inicjatorce tych spotkań,
pani Anecie Sternie.

Kabaret i animacje
dla dzieci

Niedziela to tradycyjnie dzień
familijny, dlatego świebodzicza-

nie już od wczesnych godzin
popołudniowych, całymi rodzi-
nami, tłumnie odwiedzali sta-
dion. Zaczęliśmy występami na-
szych milusińskich z przedszkoli,
a wszystkie dzieci odwiedzające
stadion miały tu liczne kąciki
zabaw. Starsi mogli m. in. do-

pingować podczas dorocznego
meczu samorządowców, krwio-
dawcówi rodzicówzPrzedszko-

la Nr 2. W drużynie samorzą-
dowców na bramce - jak zawsze -
burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
który - jak zawsze - świetnie się

spisał i zaledwie dwa razy
wyjmował futbolówkę

z siatki. Po rozgryw-
kach najlepsi okazali

się samorządowcy,
II miejsce - rodzi-
ce a III - krwio-
dawcy. Wszyst-

kim serdecznie
gratulujemy,

a nie wyni-
ki i roz-

grywki

były tu ważne, lecz dobra zabawa
i integracja. Szczególnie pozdra-
wiamy w tym momencie krwio-
dawców, którzy jakoś nie do
końca chyba złapali klimat zaba-
wy.

Sportowa Setka
Sportowych akcentów nie bra-

kowało tego dnia, odbyła się jesz-
cze m. in. Sportowa Setka, czyli
rozmaite ćwiczenia z liczbie stu
powtórzeń, co symbolizuje 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Bardzo widowi-
skowy był pokaz teakwon-do
w wykonaniu klubu Taipan.

Zwłaszcza sto deseczek, rozbija-
nych pięścią lub stopą przez na-
szych zdolnych, młodych spor-
towców.

Na terenie basenu odkrytego
odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Świebodzic w Wyciskaniu Szta-
ngi Leżąc pod Honorowym Pa-
tronatem Burmistrza Miasta Bog-
dana Kożuchowicza - relacja
z zawodów na str. 22, sportowej.
A tuż obok, w zaparkowanym
ambulansie, można było oddać
krew. Udało się zebrać prawie 7
litrów, krew oddało 15 osób,
chętnych było 17.

Golce dali mega koncert

Występ niedzielnych gwiazd
rozpoczęła Formacja Chatelet.
Komicy rozbawili publiczność
swoimi skeczami. Komicy chęt-
nie odwoływali się do świebo-
dzickich akcentów, zwłaszcza do
pysznych cukierków ze Śnieżki,
którymi zostali obdarowani.

Dobry nastrój podtrzymał nie-
zwykle widowiskowy występ
Agnes Violin. Filigranowa, uro-
dziwa skrzypaczka zachwyciła
publiczność pod każdym wzglę-
dem. Niesamowite wykonania
zarówno klasyki, jak i współ-

czesnych przebojów muzyki pop,
nagradzane były gromkimi bra-
wami. Jej diamentowe skrzypce
i brawurowe wykonania podbiły
świebodzicką publiczność.

A tuż przed godz. 20:00 płyta
stadionu zapełniła się szczelnie
widownią, która przyszła zoba-
czyć koncert największej gwiaz-
dy tegorocznych Dni - Golec
uOrkiestry. Sympatyczni górale
z Milówki podbili Świebodzice
po raz drugi - zresztą od tego za-
częli swój występ, pamiętając
równie ciepłe przyjęcie sprzed
8 lat. Profesjonalizm w każdym
calu, mnogość instrumentów,
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Udany Dzień Dawcy Szpiku
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Tak się bawiły Świebodzice!

Państwo Kaczanowscy z Wałbrzycha są u nas prawie na każdej
imprezy. - Super miasto, świetne imprezy, czysto, widać że
władze dbają, przyjeżdżamy tu z przyjemnością - mówili
sympatyczni wałbrzyszanie

Najnowsza płyta Mezo wpadła prost w ręce Asi Siwarskiej
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Tak się bawiły Świebodzice!
muzyka na żywo, wspaniałe wokale i bardzo ciepły kontakt z pu-
blicznością sprawiły, że występ artystów na długo będzie zapamię-
tany w naszym mieście. Świadczą o tym liczne komentarze zamiesz-
czone na portalach a także na oficjalnym funpage’u Golców, którzy
zamieścili filmik ze świebodzickiego koncertu i napisali:

„Świebodzice - dziękujemy za wspaniałą energię, mega pozytyw-
ne fluidy, za piękne Sto lat i za gorące życzenia od Was :-) :-)

Dziękujemy za zaproszenie, tym bardziej, że był to nasz drugi
koncert w Waszym pięknym mieście :-) :-) :-) Pozdrawiamy”.

CHŁOPAKI Z AFTER PARTY „DALI RADĘ”
Barwny, wesoły, rozśpiewany korowód mieszkańców rozpoczął
już po raz kolejny Dni Świebodzic

Krwiodawcy - w roli kibiców i zawodników

Tyle się działo w ramach tegorocznych Dni, chyba każdy znalazł
coś dla siebie. Było tanecznie, sportowo i patriotycznie. No i ta
fenomenalna pogoda!



Magdalena Półtorak

P
ubliczną Szkołę Podsta-
wową Integracyjną od-
wiedziła Danuta Stem-
powska - dyrektor Nie-

publicznej Poradni Specjalis-
tycznej Centrum Progres, właś-
ciciel Centrum Tomatisa w Świd-
nicy, wieloletni praktykant w za-

kresie dogłębnych badań prze-
twarzania słuchowego , uwagi
słuchowej i wielu innych dzie-
dzin z zakresu pedagogiki, peda-
gogiki specjalnej, Konsultant
Metody Tomatisa® IV stopnia. 

W ramach współpracy mię-
dzy dyrektor PSPI Magdaleną
Stąpor a Danutą Stempowską,
zainicjowanej przez pedagoga

specjalnego Magdalenę Półto-
rak, powstał program „Profi-
laktyka słuchu - audiometria
obrazkowa MAGIC”. Z uwagi
na to, że żyjemy w świecie, 
w którym uszy narażone są na
przeciążenia i uszkodzenia.
Głównym celem programu było
wykrycie i ocena ilości zaburzeń
słuchu u dzieci, które zostały
poddane badaniu. W programie
wzięło udział 15 dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej
Integracyjnej. Rodzice otrzyma-
li informację zwrotną w postaci
audiometru obrazujący poziom
słyszenia dźwięków na określo-
nych częstotliwościach. Badanie
MAGIC to audiometria tonalna,
czyli podstawowa informacja 
o progach słyszalności. Przebie-
ga w postaci gry komputerowej.

W przypadku, gdy wynik au-
diometrii tonalnej nie budzi za-
strzeżeń,  a wskazana jest pogłę-
biona diagnostyka, np. z uwagi
na trudności w nauce czytania 
i pisania, zaburzenia komunika-
cji, koncentracji uwagi i innych,
wykonuje się badanie Central-
nych Zaburzeń Przetwarzania
Słuchowego w myśl motta Al-
freda Tomatisa, który rzekł, iż:
„Można dobrze słyszeć, ale źle
słuchać”. 

Metoda Tomatisa znajduje
swoje zastosowanie w wielu ob-
szarach funkcjonowania czło-
wieka, m.in. w trudnościach 
w uczeniu się i zaburzeniach
mowy, całościowych zaburze-
niach rozwoju, zaburzeniach
uwagi, zaburzeniach afektyw-

nych i emocjonalnych czy zabu-
rzeniach psychomotorycznych.
Ucho jest bowiem najważnie-
jszym narządem integracji sen-
sorycznej w ludzkim ciele. Po-
nad 80% bodźców stymulują-
cych działanie mózgu pochodzi
od ucha. Ponadto ucho jest na-
rządem sensomotorycznym i od-
grywa aktywną rolę w przetwa-
rzaniu informacji zmysłowych.
Dlatego właśnie Metoda Toma-
tisa ma zastosowanie w dziedzi-
nach, które na pierwszy rzut
oka, mogą się wydawać zupeł-
nie z nią niepowiązane.  

Pani Stempowska otrzymała
od dzieci z klasy II upominki 
i kwiaty w ramach podziękowa-
nia za poświęcony czas i prze-
prowadzenie profilaktycznych
badań słuchu.

�
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Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Jacka Podemskiego 
- Żona, Córka, Syn, Siostra i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w pogrzebie 

Ś.P. Janinę Andrzejewską, 
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina 

Składamy szczere słowa podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział 

w ostatniej drodze 

Ś.P. Zdzisława Martynogi 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. 

Serdeczne Bóg zapłać 
- Żona, Dzieci, Wnuk i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Michała Gadzinę 
- Rodzice, Siostra, Bracia i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w pogrzebie 

Ś.P. Stanisława Kowalika, 
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

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

Ś.P. Janiny Kopaczewskiej 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. 

Serdeczne Bóg zapłać 
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Janusza Krzeszowiaka 
- Bracia i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w pogrzebie 

Ś.P. Kazimiery Kieraś, 
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Dzieci, Wnuki i Rodzina 

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

Ś.P. Zbigniewa Czapli 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. 

Serdeczne Bóg zapłać 
- Dzieci, Wnuki, Siostra i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Władysława Gałuszkę 
- Dzieci, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina 

By lepiej słyszeć Uczniowie SP 3 uczestni-
czyli w wycieczce w ra-

mach realizowanego w szkole
projektu „Przez eksperyment
do wiedzy” do Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. Program wycieczki
edukacyjnej obejmował udział
w warsztatach ceramicznych 
i grze terenowej. Na zajęciach
w Centrum Ceramiki dzieci
otrzymały odlane z gipsu fo-
remki, które z wielkim za-
pałem i uśmiechem malowały
farbami akrylowymi, następ-
nie zwiedziły pracownię i poz-
nały proces wypalania cerami-

ki i gipsu. Na zakończenie za-
jęć unikatowe, własnoręcznie
wykonane pamiątki mogły za-
brać do domu. 

Druga część wycieczki rów-
nież przysporzyła dzieciom
wiele radości. Zadaniem ich
było odnalezienie skarbu we-
dług otrzymanych instrukcji 
i szyfru. Uczniowie bardzo
szybko poradzili sobie ze zna-
lezieniem skarbu, który okazał
się słodkim poczęstunkiem. Po
zakończonych zajęciach zado-
wolone, rozbawione i uśmiech-
nięte dzieci wróciły do szkoły.

�

Ciekawa wyprawa
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W
1972 roku nasze miasto - wówczas

20-tysięczne - posiadało kilka restau-
racji i barów, oraz kawiarnię. I było to
zdecydowanie za mało, jak na potrze-

by miasteczka - donosi ówczesna Gazeta Robot-
nicza.

„ To zaledwie 300 miejsc konsumpcyjnych”
- czytamy ze zdumieniem lekkim, bo dziś restaura-
cji jest też kilka, do tego parę barów, cukiernie
z kawiarniami, ale jakoś na tłumy i zapełnione
miejsca chyba nie narzekają.

Okazuje się, że w tamtych czasach chętniej jada-
no „na mieście”, dużym zainteresowaniem cie-
szyły się także stołówki zakładowe. Obiad koszto-
wał 10 zł.

Największym zainteresowanie cieszyła się
wówczas restauracja „Zacisze”

No i obowiązkowy, słodki akcent - czyli dobre
wieści z naszej „Śnieżki”, która wyprodukuje wię-

cej czekolady i cukierków - ilości idą
w tony. Ale słodyczy nigdy za wiele, praw-
da?

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.

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

„Zacisze” w czołówce
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W
trakcie Dni Świe-

bodzic odbyło się
wiele wydarzeń to-
warzyszących. Jed-

nym z nich był II Świebodzicki
Turniej Szachowy pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Świebo-
dzice Bogdana Kożuchowicza,
którego organizatorem był Miej-
ski Dom Kultury.

Zawody poprowadził Pan Ar-
tur Adamek.

� Zwycięzcą turnieju został
Kamil Stachowiak, miejsce II
zajął Paweł Kowalczyk, a III
- Jerzy Kubień.
�Najlepszą zawodniczką

okazała się Malwina
Litkowska.

W pozostałych kategoriach
wyniki przedstawiały się nastę-
pująco:
�Klasyfikacja do lat 13

- chłopcy
1. Maciej Kaczmarzyk - Go-

niec Żarów
2. Oskar Lesiak - Goniec Ża-

rów
3. Jakub Komaniecki - Go-

niec Żarów

�Klasyfikacja do lat 13
- dziewczęta

1. Weronika Komaniecka
- Goniec Żarów

2. Stela Archleblova - TJ Hro-
nov (Czechy)

3. Anna Maria Michalska
- Jaworzyna Śląska

�Klasyfikacja do lat 9
- chłopcy

1. Jakub Trusewicz - Jelon-
ka Jelenia Góra

2. Remigiusz Trusewicz - Je-
lonka Jelenia Góra

3. Igor Śliwowski - Gambit
Świdnica

�Klasyfikacja do lat 9
- dziewczęta

1. Aleksandra Przychocka
- Gambit Świdnica

2. Antonina Żelakiewicz
- MDK Świebodzice

�Najmłodsi zawodnicy:
Aleksandra Przychocka
Antonina Żelakiewicz
Jan Oziembłowski

Gratulujemywszystkimuczest-
nikom.

�

Turniej szachowy na medal
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Niedawno Klub sportowy Sparta Betard Wrocław świętował 25-
lecie. Z tej okazji odbyła się wielka gala, podczas której wrę-

czono medale i odznaczenia.
Wydarzenie miało miły akcent świebodzicki - Srebrna Odznaką

Honorowa PZM otrzymał Mariusz Cieśliński, który jest trenerem
żużlowców.

Gratulujemy.

25-lecie Sparty Wrocław
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Te zawody towizytówka
miasta
W

dniu 17.06.2018 r na
terenie basenu odkry-
tego OSiR Świebo-

dzice przy barze BISTRO H2O
odbyły się Mistrzostwa Świe-
bodzic w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc pod Honorowym Patro-
natem Burmistrza Miasta Świe-
bodzice Bogdana Kożucho-
wicza. Zawody były organizo-
wane przez Stowarzyszenie
Bona Fide Świebodzice, OSiR
Świebodzice i Urząd Miasta
Świebodzice. Zawody odbyły
się dzięki dotacji z programu
Upowszechniania Kultury Fi-
zycznej i Sportu i wsparciu
Pana Bogdan Kożuchowicz
Burmistrza Miasta Świebo-
dzice.

- To była bardzo dobra pro-
mocja miasta, obecnie nasze
zawody stały się już wizytówką
naszego miasta. Przyjechali za-
wodnicy z Wrocławia, Złoto-
ryi, Ząbkowic Śląskich, Między-
lesia, Głuszycy. Jakże pięknie
człowiekowi robi się w duszy,
gdy słyszy... piękne te Wasze
miasto i macie super basen
- mówi Maciej Więcek, pro-
wadzący zawody. - Usłysze-
liśmy od przyjezdnych dużo
życzliwych słów, także o wspar-
ciu ze strony samorządu, rad-
nych. Dumny jestem, że miesz-
kam w Świebodzicach.

Zawody zgromadziły liczną
publiczność i zawodników.
A oto wyniki:

SENIOR do 90 kg
I Patryk Hajduk 180 kg
II Paweł Furtyk 147,5 kg
III Hubert Raba 142,5 kg

SENIOR +90 kg
I Andrzej Kocyła 242,5 kg
II Michał Nowaliński 220 kg
III Patryk Kozieł 212, 5 kg
IV Mariusz Tatuśko 210 kg
V Łukasz Gajdulewicz 200 kg

Podczas zawodów przepro-
wadziliśmy konkurencję dla
kibiców... wielokrotne wycis-
kanie sztangi o ciężarze 50 kg.
Fajna zabawa i promocja na-
szego ukochanego sportu. Po-
niżej wyniki:
� I miejsce Paweł Lasek

- 44 powtórzenia
� II Wiesław Drzewiecki

(lat 57) - 57 powtórzenia
� III Krzysztof Gesek - 22
� IV Jarosław Dąbrowski

- 20 powtórzeń.

Zwycięzca otrzymał bon na
pizze do Pizzerii Gregor Grze-
gorz Polewski, puchar i nagro-
dy rzeczowe od Daniel Stec
- sklep Adrenalina Świdnica.

SENIOR OPEN
I Andrzej Kocyła
II Patryk Kozieł
III Michał Nowaliński

KOBIETY OPEN
I Irena Witek 70 kg
II Kamila Wyderska 55 kg
III Ivonka Bieniek-Siebielec

- 40 kg

JUNIOR OPEN
I Mikołaj Matuszak 80 kg

SENIOR do 80 kg
I Лукаш Вулкевич182,5 kg
II Grzegorz Pisalski 145 kg
III Krzysztof Kuraciński 140 kg

Organizatorzy dziękują za
wsparcie sponsorom i przyja-
ciołom. Byli to w tym roku:
� Burmistrz Miasta Bogdan

Kożuchowicz

� Zastępca Burmistrza Kry-
stian Wołoszyn
�Radni: Jarosław Dąbrow-

ski i Sławomir Łukawski
� Monika Cieciura i To-

masz Meges Centrum Pucha-
rowe
� Grzegorz Polewski Pi-

zzeria Gregor
� Daniel Stec sklep Adre-

nalina,
� Bar Bistro H2O - Mariola

Jarosz i Sławek Łukawski
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym

Adres Nieruchomość Nr działki Obręb
Strzelecka l .mieszkalny 7 (18) 505/1 3
Wałbrzyska l. mieszkalny 6 (15) 530/9 3
Al.Lipowe l. mieszkalny 4 (19) 271 3

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym

Nazwa nieruchomości Nr działki gruntu Obręb
nieruchomość zabudowana 36/13 Śródmieście 3

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

imię i nazwisko: ____________________________

adres: ___________________________________

nr telefonu: _______________________________

KUPON
OGŁOSZENIOWY

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,

Rynek 1
58−160 Świebodzice

� Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
� 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
� Sprzedam motocykl Zipp

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

OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M U J S I Ę !
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

� Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze na ulicy
Krzywoustego. Najlepszy układ pomieszczeń.
Jasne, przestronne, słoneczne. 67 m2 cena
163 tys.
� Osiedle Sudeckie. Kawalerka na IV piętrze.
Do remontu. 27,50 m2 cena 59 tys.
� Dom z zabudowaniami 230 m2,
(Okolice Osiedla Piastowskiego).
Działka 2700 m2. 6 pokoi, ogrzewanie
kominkowe i co. Gazowe, Posesja ogrodzona.
Działka zagospodarowana. 5 garaży.
Cena 599 tys.
� Pełcznica. Luksusowe mieszkanie
2 pokojowe na parterze. Po kapitalnym
remoncie. Możliwość dzierżawy ogródka
rekreacyjnego. 32,7 m2 cena 103 tys.
� Okolice Osiedla Sudeckiego. 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze . Ogrzewanie co
gazowe. Kuchnia w zabudowie. 55 m2
cena 159,900
� Centrum Świebodzic. Kawalerka na I piętrze
-ogrzewanie elektryczne. 29 m2 cena 79 tys.
I Garaż murowany 15 m2 cena 19 tys.
� Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230m2 położona na działce
1500 m2. Cena 250 tys.
� Ciernie. Kawalerka do remontu położona
na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
� Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
� 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.
� 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.
� Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84500,00
� 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.
� 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.
� Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe,
dodatkowo strych 88m2 do adaptacji.
I piętro 75 m2 cena 190 tys.
Garaż za dodatkową opłatą na zamykanym
podwórku. Możliwość wynajmu tego
mieszkania za cenę 1400 zł.
� DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.
� Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 79 tys.
� 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.
� Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
� Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

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.

WYNAJMĘ
Halę wysokiego składowania Ciernie 18

o wym.11,0m x 20,0m i wys. 6,0m
posiada: dwie bramy wjazdowe, duży plac

manewrowy dla tirów, pomieszczenia socjalne
i biurowe, wszystkie media.

Korzystne położenie na produkcję, usługi,
handel, magazyn.

tel. 506 032 896

Wynajmę dwie hale na każdą działalność gospodarczą
Świebodzice

powierzchnia łączna 800 m2
Tel. 664 739 701 lub 880 794 865
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