Podłącz się
2kanalizacji
do miejskiej

ISOPAK wybuduje
zakład
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

W

łoski producent opakowań dla przemysłu AGD zainwestuje w Świebodzicach. Firma właśnie nabyła 2,75
ha terenu w świebodzickiej podstrefie, działka zlokalizowana
jest w obrębie ulic Strefowej
i Lotniczej. Powstanie tu hala
produkcyjna o powierzchni
5 tys. m2. Zakład będzie produkował opakowania (duże osłony
ze styropianu) dla przemysłu
AGD. Zatrudni na początek kilkanaście osób.
Hala ma być gotowa do końca
2018 roku. Wartość inwestycji to
18 mln zł.
- Firma ISOPAK nawiązała
kontakty handlowe z producen-
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tami sprzętu na południu Polski
i zdecydowała o poszukiwaniach
lokalizacji pod nowe przedsięwzięcie. Zakład w Świebodzicach będzie trzecim zakładem
włoskiego producenta na terenie
kraju - mówi Fabrizio Bosetti,
pełnomocnik firmy ISOPAK.
- Każdy nowy inwestor
w mieście cieszy, bo nowa firma
to nie tylko nowe miejsca pracy,
ale i także pobudzenie lokalnej
gospodarki - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Włoski producent opakowań
jest szóstą firmą, która kupiła
działkę w świebodzickiej podstrefie.

- dla opornych będą
kary finansowe!
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Przed nami
święto
plonów
pierwszą niedzielę września,
zapraszamy mieszkańców
W
naszego miasta na doroczne dożyn-

ki. Święto plonów jak zwykle
odbędzie się w rolniczej dzielnicy
naszego miasta, czyli w Cierniach.
Dożynki otworzy o godz. 13:00
msza święta dziękczynna, a następnie rozpocznie się część artystyczna
i rozrywkowa, w programie są
m. in. koncerty zespołów, animacje
dla dzieci, poczęstunek smakołykami, przygotowanymi przez gospodynie i wiele innych. Gwiazdą wieczoru będzie Norbi - koncert zaplanowano na godz. 19:00, a świętowanie zakończy pokaz sztucznych
ogni około godz. 22:45.
Zapraszamy serdecznie na boisko
sportowe w Cierniach w imieniu
całej społeczności rolniczej oraz
parafii pw. Matki Boskiej Królowej
Polski.

Obawa
K

ilka godzin trwała obława na poszukiwanego
listem gończym Grzegorza Z. Mężczyzna ma postawiony zarzut zabójstwa 23letniego Piotra A., swojego
sąsiada. Ukrywa się od ponad
miesiąca, ale ostatnio zgłosili
się świadkowie, którzy widzieli mężczyznę. Szukało go
ponad 100 funkcjonariuszy
i policyjny śmigłowiec. Akcja
zakończyła się fiaskiem.
Więcej na str. 3

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach

zapraszają 3 września, godz. 13:00

NARODOWE CZYTANIE 2016
Henryk SIenkiewicz Quo Vadis

Musisz się podłączyć
2

ważny temat
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ie ma już możliwości
ubiegania się o dotację
na wykonanie przyłącza do miejskiej
kanalizacji. Termin składania
wniosków o udzielenie takiego
wsparcia upłynął 30 czerwca
2016 r. Niestety, wciąż wielu
mieszkańców nie przyłączyło się
do sieci. Trzeba to zrobić jak najszybciej, w przeciwnym razie
będą stosowane kary finansowe.
Jeszcze w ostatnim miesiącu,
a nawet dosłownie w ostatnich
dniach obowiązywania ulgi,
czyli w czerwcu, wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o udzielenie dotacji.
- Spróbujemy w przyszłym
budżecie znaleźć pieniądze na
tego typu wsparcie, natomiast
chciałbym żebyśmy wszyscy
mieli świadomość, że obowiązek przyłączenia się do sieci
nikogo nie ominie - zaznacza
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Przypominam tylko,
że gmina zostanie rozliczona
z osiągnięcia tzw. Efektu ekologicznego związanego z budową
kanalizacji w mieście. Jeśli tego
efektu nie wykażemy - zostaniemy obciążeni dotkliwymi karami. A to z kolei oznacza, że
będziemy zmuszeni nałożyć
kary na tych mieszkańców, którzy nie wywiązali się z obowiązku.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r.
poz. 250 t. j.) (art. 5 ust. 1 pkt 2
- Właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie

Zestawienie
wypłaconych dotacji
na przyłącza
2012 - 5 dotacji
2013 - 13 dotacji
2014 - 22 dotacje
2015 - 23 dotacje
2016 - 69 dotacji

Mural jak nowy

jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości, który
zapewnia jego wykonanie na
własny koszt. Niezrealizowanie
tego obowiązku obwarowane
jest karą grzywny.
W myśl art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciel nieruchomości,
który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy
korzystanie z tej usługi przez
okazanie takiej umowy i dowo-

dów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tą usługę.
Od września rozpoczną się
działania kontrolne z udziałem
strażników miejskich. Właściciele niepodłączonych do sieci
posesji otrzymają ostateczne
pouczenie i termin wykonania
przyłącza - jeśli nie zostanie
zrealizowane, będą nakładane
grzywny.
W ostatnich kilku latach
gmina wydała ponad 10 mln zł
na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta. To
ogromne pieniądze biorąc pod
uwagę fakt, że takiego rzędu
kwoty przeznaczone są rocznie
na wszystkie planowane inwestycje. Dlatego tym bardziej ape-
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lujemy do świebodziczan o racjonalne podejście do kwestii
przyłączenia się do ogólnomiejskiej sieci - bo przecież po to ona
została wykonana tak dużymi
nakładami finansowymi. Straszenie karami jest tu oczywiście
ostatecznością, ale przypomnij-

my tylko, że o obowiązku przyłączenia się mówiono i przypominano od 2011 roku. Czyli
przez 5 lat. To spory kawałek
czasu, pozwalający znaleźć
w domowym budżecie środki na
taką inwestycję.
I

Ile posesji średnio podłączyło się do miejskiej
sieci?
Sprawdziliśmy, jak wygląda tzw. efekt ekologiczny jeśli chodzi
o najświeższą sieć kanalizacji, czyli wykonaną w latach 2014-2015.
Dane udostępnił Wydział Funduszy Zewnętrznych UM.
- ul. M. Skłodowskiej-Curie ok. 70%
- ul. Chmielna ok. 92%
- ul. Sikorskiego ok. 70%
- ul. Jeleniogórska ok. 68%
- ul. Łączna ok. 63%
- ul. Ofiar Oświęcimskich ok. 40%
- ul. Mikulicza ok. 86%

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

Malowidło na ceglanym murze przy ul. Wałbrzyskiej
zmieniło nieco swój charakter. Nie upamiętnia już
jednego Żołnierza Wyklętego, czyli ŚP. Pana Władysława
Supronia - lecz wszystkich Żołnierzy Niezłomnych,
walczących w ramach powojennego,
antykomunistycznego podziemia.
Zmiana została dokonana na wyraźne życzenie rodziny
Pana Władysława.
Autorami obecnej, jak i poprzedniej wersji, są różne
środowiska ludzi z naszego miasta, nazywający siebie
po prostu świebodzickimi patriotami.

dla naszej Drogiej Koleżanki

Elżbiety Piórkowskiej
z powodu śmierci

Męża
Składają
Burmistrz i Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

Usuwanie
os i szerszeni
Świebodzice
i okolice.

Masz problem?
Zapytaj adwokata!

Tel. 609 563 157

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do naszej nowej
rubryki porad prawnych. Na Wasze pytania związane
z kwestiami prawnymi chętnie odpowie adwokat,
Pan Piotr Kozioł-Podlaski.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka swiebodzice.pl.
Porady prawne będziemy regularnie publikować na łamach Gazety Świebodzickiej.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
Małgorzata Grudzińska

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

ISOPAK zainwestuje
w Świebodzicach
ważny temat
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W

łoski
producent
opakowań dla przemysłu AGD wybuduje w naszym mieście halę produkcyjną. Inwestor
kupił działkę w Podstrefie Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „InvestPark”. Będzie szóstym podmiotem w świebodzickiej podstrefie.

W czwartek, 11 sierpnia, burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podpisał akt notarialny na sprzedaż gruntu dla włoskiego inwestora.
Firma kupiła 2,75 ha terenu
w świebodzickiej podstrefie,
działka zlokalizowana jest
w obrębie ulic Strefowej i Lotniczej. Powstanie tu hala pro-

dukcyjna o powierzchni 5 tys.
m2. Zakład będzie produkował
opakowania (duże osłony ze styropianu) dla przemysłu AGD.
Zatrudni na początek kilkanaście
osób. Hala ma być gotowa do
końca 2018 roku. Wartość inwestycji to 18 mln zł.
- Firma ISOPAK nawiązała
kontakty handlowe z producen-
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tami sprzętu na południu Polski
i zdecydowała o poszukiwaniach
lokalizacji pod nowe przedsięwzięcie. Zakład w Świebodzicach będzie trzecim zakładem
włoskiego producenta na terenie
kraju - mówi Fabrizio Bosetti,
pełnomocnik firmy ISOPAK.
- Każdy nowy inwestor
w mieście cieszy, bo nowa firma

Prezentujemy zestawienie zakładów, które powstały w Podstrefie Świebodzice oraz w sąsiadującym
z nią Parku Przemysłowym w kadencji Burmistrza Bogdana Kożuchowicza
L.p.

Nazwa nabywcy
gruntów

1.
GEA POLSKA Sp. z o.o
w Świebodzicach

Termin realizacji Powierzch.
inwestycji
gruntów w ha
31.09.2012

Deklaracja liczby
zatrudnienia

5,8845

75

„VASCO-TECH” S.C.
31.12.2015
0,8722
w Świebodzicach
3.
„SEGEPO-REFA”
31.12.2014
1,0024
Sp. z o.o.
w Świebodzicach
4.
DROPER Logistic
31.12.2016
1,2776
Sp. z o.o.
w Świebodzicach
5.
ENWAR Sp. z o.o.
31.12.2018
0,7688
w Świebodzicach
6.
ISOPAK POLAND
31.12.2018
2,7462
Sp. z o.o.
w Świebodzicach
I.
Razem Grunty w Podstrefie Świebodzice
12,5517
WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu
5.
AGRO-CORN Sp. z o.o. 30.06.2012
2,4130
w Gdańsku
wg deklaracji
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2.

6.

Jakubowski Jarosław
31.12.2013
Warszawa
7.
„PROMONT”
31.12.2015
Sp. z o.o.
w Świebodzicach
II.
Razem gruntu w bezpośrednim
zarządzie Gminy Świebodzice
Ogółem sprzedane grunty znajdujące się
w Parku przemysłowym przy ul. Przemysłowej
i ul. Strefowej w Świebodzicach ( I + II)

Uwagi

Obszar o pow. 9,0367 ha objęty Podstrefą
Świebodzice WSSE
„INVEST-PARK”
Sp. z o.o w Wałbrzychu (WSSE organizowała
przetargi na zbycie gruntów)

100

to nie tylko nowe miejsca pracy,
ale i także pobudzenie lokalnej
gospodarki - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Włoski producent opakowań
jest szóstą firmą, która kupiła
działkę w świebodzickiej podstrefie. Działają tu już: Kelvion
(dawna GEA), Vasco-Tech, Droper Logistic, Enwar, Segepo.
Obszar Podstrefy Świebodzice
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Grunty komunalne będące w bezpośrednim
zarządzie Gminy Świebodzice (Gmina
organizowała przetargi na zbycie gruntów)

6,2647
18,8164

290

Obława na mordercę

P

onad stu policjantów, psy
tropiące i śmigłowiec przeczesywały w środę, 10 sierpnia lasy wokół Pełcznicy. Poszukiwano 29-letniego Grzegorza
Z., podejrzanego o brutalne zabójstwo 23-letniego Piotra, swojego sąsiada. Od chwili zbrodni

Tak,
według policji,
może
maskować
i zmieniać
swój wygląd
Grzegorz Z.

domniemamy sprawca ukrywa
się skutecznie przed organami
ścigania, ale w ostatnich dniach
był podobno widziany w mieście. Ludzie boją się o własne
bezpieczeństwo.
Ponad stu funkcjonariuszy ze
Świdnicy, Świebodzic i Wrocła-

Akt notarialny sprzedaży gruntów podpisał w imieniu gminy
burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Fabrizio Bosetti, pełnomocnik
firmy ISOPAK

wia sprawdzało w terenie informację o ukrywającym się przestępcy. Przeczesywane były
ogródki działkowe, nieużytki
i tereny podmiejskie w rejonie
dzielnicy Pełcznica, gdzie mieszkał zabójca i jego ofiara.
Poszukiwania były zakrojone
na dużą skalę, sprawdzono
wszystkie tropy i informacje.
Jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem - mężczyzny nie
odnaleziono.
Policja na wniosek prokuratury już kilka dni po zabójstwie
upubliczniła zdjęcie oraz personalia Grzegorza Z., za którym
wysłano list gończy. Rozpoczęły
się intensywne poszukiwania
mężczyzny, który dosłownie
zapadł się pod ziemię. Sprawdzano wszystkie przekazywane
przez ludzi informacje, sporządzono także kilka wersji zdjęć
pokazujących, jak Z. może się

maskować. Jednak do dziś
wszystkie te zabiegi nie przyniosły rezultatu.
Okoliczni mieszkańcy nie
ukrywają, że zaczynają obawiać
się o swoje bezpieczeństwo.
W materiale, wyemitowanym
przez TVN24 można było usłyszeć wiele takich wypowiedzi.
- Ten człowiek nie ma nic do
stracenia, boimy się, nie wychodzimy na działki po zmroku
- przyznawali mieszkańcy Pełcznicy.
Czy domniemany zabójca
rzeczywiście ukrywa się gdzieś
w mieście? Na razie nie ma na to
żadnych dowodów.
Poniżej prezentujemy zdjęcia
z możliwym wyglądem sprawcy, jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje tego człowieka, proszony
jest o pilny kontakt z policją na
numer alarmowy 112 lub 997.
I

WSSE „Invest-Park” liczy 18
ha, z czego na sprzedaż pozostało jeszcze 5,46 ha.
Na terenach sąsiadujących
z Podstrefą Świebodzice także
rozrasta się strefa aktywizacji
przemysłowej - zlokalizowane
są tu zakłady: Promont, Moneva,
DHL.
I

Jeszcze na sprzedaż
Do zagospodarowania w świebodzickiej Podstrefie zostało jeszcze
nieco ponad 5,5 hektara. Obecnie, jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, prowadzone są intensywne rozmowy z poważnym
inwestorem, zainteresowanym kupnem ponad 3 ha gruntu.
Niewykluczone, że transakcja zostanie sfinalizowana jeszcze
w tym roku.
Sprzedaż gruntów to nie tylko korzyści związane z pozyskiwaniem
inwestorów i tworzeniem miejsc pracy, ale także istotny zastrzyk
finansowy do budżetu gminy, która ma niewielkie możliwości,
jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów. Dlatego tym bardziej
tego typu transakcje mają duże znaczenie dla każdego samorządu.

Przypomnijmy
Zwłoki Piotra A. znaleziono w niedzielę, 10 lipca. Ciało chłopaka
z licznymi ranami kłutymi (sekcja zwłok wykazała ich ponad 30
w okolice szyi, klatki piersiowej, uda) odkryli sąsiedzi budynku
przy ul. Mikulicza. Jednak chłopak nie leżał w swoim mieszkaniu
- lecz w mieszkaniu sąsiada, właśnie Grzegorza Z. Właściciela
lokalu nie było.
Podejrzenia popełnienia zbrodni od razu padło na Grzegorza Z.,
który był widziany w towarzystwie Piotra A. i jeszcze jednego
mężczyzny. W piątek u Grzegorza Z. była ostra impreza
alkoholowa, sąsiedzi twierdzą, że odgłosy libacji było słychać
także w sobotę, 9 lipca.
Zwłoki Piotra odkryto dopiero w niedzielę, 10 lipca. W wyniku
sekcji zwłok stwierdzono, że śmierć spowodowało przebicie
tętnicy udowej. Ofiara miała ich ponad 30 na całym ciele, broniła
się rozpaczliwie przed napastnikiem, o czym świadczą liczne rany
na dłoniach.
Po zbrodni Grzegorz Z. zniknął, jakby zapadł się pod ziemię.
Minął już ponad miesiąc, a wciąż nie został zatrzymany.
W obliczu pojawiających się sygnałów o jego obecności w mieście
rośnie poczucie zagrożenia wśród mieszkańców.

Czerwony happening
wieści z miasta
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rzez kilka godzin członkowie i wolontariusze
wałbrzyskiego Oddziału
PCK we współpracy
z siecią Bricomache zachęcali
świebodziczan do oddawania
krwi i nauki udzielania pierwszej
pomocy. Akcja została zorganizowana w sobotę, 6 sierpnia, na
placu Jana Pawła II.
Przechodzący przez plac
świebodziczanie otrzymywali
ulotki informacyjne, materiały
promocyjne, mogli także skorzystać z szybkiego kursu udzielania pierwszej pomocy.
- Akcja spotkała się z sympatycznym przyjęciem, zwłaszcza
najmłodsi chętnie próbowali

Gazeta Świebodzicka
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swoich sił na fantomie - mówi
Szczepan Dębowski z wałbrzyskiego PCK.

KRÓTKO...

Miasto monitowane, kierowcy
uważajcie

Tablice informujące o miejskim monitoringu pojawiły się
na trasach wlotowych do Świebodzic. Na razie są trzy, znajdują się
na drogach wojewódzkich. Tablice informujące o kamerach
umiejscowione są przy tablicach z nazwą miejscowości.
Jest to dodatkowy sygnał dla kierowców o tym, że monitoring
rejestruje zachowania na drodze, zarówno pieszych,
jak i zmotoryzowanych, w tym także i wykroczenia.
Tablice zamontował ZGK Świebodzie Sp. z o.o., koszt to kilkaset zł.

FOT. PCK WAŁBRZYCH
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Świebodzice znów
podzieliły się życiem
K

olejna akcja sieci sklepów Intermarché w ramach projektu „Zbieramy krew dla Polski” odbyła się
w 10 sierpnia 2016 r. w Świebodzicach. Chętnych do oddania
krwi było ponad 20 osób, ale
ostatecznie cenny dar życia oddało 14 z nich, co pozwoliło
uzyskać 6 300 ml krwi.

- Po raz kolejny mieszkańcy
Świebodzic pokazali ogromne
serce i zrozumienie dla potrzeb
innych. Godne podkreślenia
jest ich zaangażowanie w ratowaniu życia drugiego człowieka - podkreśla Andrzej Nowicki, Prezes Zarządu Oddziału
Rejonowego PCK W Wałbrzychu, które było współorganizatorem wydarzenia.

Balkony toną w kwiatach

FOT. PCK WAŁBRZYCH

Trwa w naszym mieście konkurs na Najładniejsze okno, balkon
i posesję (kupon drukujemy na str. 13). A dziś zdjęcie jednego
z takich pięknie ukwieconych balkonów, który wypatrzyliśmy
na Osiedlu Sudeckim. Przyznacie Państwo, że to naprawdę ładny
widok.

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się 20 września w mobilnym
ambulansie, który zaparkuje w Rynku. O szczegółach będziemy
jeszcze informować.

Dobiega końca remont
ulicy Spokojnej
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

T

inwestycje

rwa naprawa drogi, termin zakończenia remontu to koniec sierpnia, ale wykonawca deklaruje szybsze oddanie jezdni
do pełnego użytku.
Na ulicy pojawił się już nowy
asfalt, wymieniono także wpusty
i wyregulowano studzienki. Inwestycja realizowana jest z budżetu gminy, koszt to nieco ponad 73 tys. zł.
Ulica Spokojna to jedna z ulic
dojazdowych do Osiedla Sudeckiego, znajduje się przy niej

także miejskie przedszkole. Stan
nawierzchni jezdni pozostawiał
wiele do życzenia, dlatego podjęto decyzję o modernizacji.
Nowa nawierzchnia znalazła
się na odcinku około 120 m.
- To kolejne zadanie, zrealizowane na wniosek mieszkańców,
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Świebodziczanie mają swój istotny
udział w planowaniu miejskich
inwestycji i to jest dla mnie bardzo cenne.

M

pani, którą spotykamy na dość
stromym podejściu. - Tu jest
duży spadek, jak będzie ślisko,
to niebezpiecznie będzie tędy
chodzić.
Śpieszymy z uspokojeniem
i wyjaśnieniem - to nie koniec
realizacji zadania - ze względu
na dużą pochyłość chodnika
oraz bezpieczeństwo zwłaszcza
osób starszych, po jednej stronie
zejścia zamontowana zostanie
wkrótce poręcz.
Koszt remontu chodnika to 86
tys. zł. Zadanie zgłoszone zostało przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego.

Jeszcze tylko poręcze
ieszkańcy Osiedla WSK
w dzielnicy Pełcznica cieszą się z wykonania nowego
chodnika. Wygodne, utwardzone dojście od ulicy Długiej do
budynków jest już gotowe.
Powstał szeroki chodnik z kostki
betonowej, dodatkowo poszerzony został także chodnik na
odcinku ul. Długiej do przystanku. Dzięki inwestycji mieszkańcy mogą bezpieczniej i bardziej
komfortowo dojść do przystanku i do swoich budynków. Do
szczęścia brakuje jeszcze tylko...
- Poręczy, jak w zimie będziemy tu chodzić? - pyta starsza

5

Gotowa, ale częściowo
do poprawki

Nowa nawierzchnia ucieszy kierowców - koniec z dziurami i
nierównościami

T

eoretycznie zakończył się
remont nawierzchni ulicy
3 Maja i Dąbrówki. Niestety, kilka odcinków jest do
poprawki.

Chodzi o asfalt, który nie spełnia w kilku miejscach normy.
Wykonawca zobowiązał się do
usunięcia usterek w jak najszybszym czasie.

Ulica 3 Maja i odcinek Dąbrówki są już w pełni przejezdne.
Wykonawca po przeprowadzeniu analiz będzie musiał jeszcze
raz częściowo sfrezować nawierzchnię i wylać odpowiedni
asfalt
Podejście do WSK jest rzeczywiście dosyć strome. Poręcz będzie
nieodzowna

piątek, 19 VIII 2016

Przypomnijmy - prace objęły
fragment ul. 3 Maja, na odcinku
od ul. Jeleniogórskiej do ul.
Dąbrówki, w kolejnym etapie
fragment ul. Dąbrówki od przystanku autobusowego do zjazdu
w ulicę Witolda Pileckiego.
Remont ul. 3 Maja dotyczył
zarówno nawierzchni, jak i chodników, na odcinku około 175 m.
Wymianę slupów linii energetycznej w tym rejonie prowadził Tauron.
Natomiast jeśli chodzi o odcinek ul. Dąbrówki, czyli frag-

ment obwodnicy osiedla, tu
prace dotyczyły nawierzchni
ulicy i części chodnika - oba elementy zostały wykonane z kostki betonowej.
Wartość inwestycji to ponad
pół miliona złotych. Została sfinansowana z budżetu gminy
jednak jest spora szansa, że
część kosztów uda się odzyskać
w ramach refundacji z budżetu
państwa z Lokalnego Programu
Odbudowy Dróg Lokalnych.
Nasza inwestycja znajdowała
się na liście rezerwowej.

Stare, zniszczone płyty chodnikowe zastąpi kostka polbruk.
Będzie to niejako dopełnienie
rewitalizacji tego fragmentu
ulicy Wiejskiej - w ubiegłym
roku wspólnota mieszkaniowa
przy Wiejskiej 1 wykonała
kapitalny remont reprezentacyj-

nego budynku, który jest wpisany do wykazu zabytków Miasta
Świebodzice i liczy sobie już
128 lat. Po renowacji kamienica
stała się ozdobą tej części miasta, a nowy chodnik doskonale
to podkreśli. Wartość zadania to
ok. 20 tys. złotych.

Wiejska 1 znów wypięknieje
ozpoczął się remont chodnika przy Wiejskiej 1. To
R
zadanie zgłoszone przez miesz-

kańców w ramach budżetu obywatelskiego.
Trwa rozbiórka starego chodnika na początku ulicy Wiejskiej. Zastąpi go nowy chodnik,

o który zabiegali mieszkańcy
budynku przy ul. Wiejskiej 1.
Zadanie zostało zgłoszone do
realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego na 2016 rok
i jak widać szybko doczekało
się realizacji.

Kamery sprawdzą,
kto co wyrzuca
6

czyste Świebodzice
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ZGK będzie montować
kamery przy gniazdach
na odpady. Wiele osób
urządza przy nich dzikie
wysypiska śmieci

W

idok rozwalonych
mebli, części wyposażenia domu, odpadów budowlanych, ustawionych przy kolorowych koszach na odpady, jest
niestety coraz powszechniejszy.
Mieszkańcy, zamiast przywozić
tego typu śmieci do ZGK,
wystawiają je po prostu obok
śmietników. - Takie odpady należy przywieść do PSZOK-u,
proceder jest nagminny i będziemy zmuszeni zacząć z tym walczyć - nie ukrywa Józef Żukrowski z ZGK Świebodzice
Sp. z o.o.
PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajduje się na terenie ZGK Świebodzice, przy ul.
Strzegomskiej 30. To właśnie
tutaj należy dostarczyć odpady
wielkogabarytowe, czyli np.
meble, zużyty sprzęt agd itp.,
podobnie odpady BIO. Niestety,
wielu osobom się zwyczajnie nie
chce i wystawiają takie śmieci
pod kontenerami lub tuż przy
gniazdach.
- Często jest nawet tak, że
ludziom nie chce się worka ze
śmieciami wrzucić do konterena,
tylko zostawia go pod pojemnikiem - kręci głową Józef Żukrowski.

 Bogdan Kożuchowicz
 Burmistrz Świebodzic

Segregacja w Świebodzicach

Segregacja jest obowiązkiem, ustawa
nakłada na nas konieczność segregowania
odpadów. W naszym mieście obowiązuje
stuprocentowa segregacja odpadów,
czyli każdy powinien swoje śmieci przed
wyrzuceniem odpowiednio posegregować
a następnie wrzucić do kontenera. Świadomość ekologiczna
i dbanie o środowisko powinno być naturalnym elementem
naszego życia, w końcu wszystkim nam zależy, byśmy mieszkali
w otoczeniu przyjaznym i czystym. Segregując śmieci
przyczyniamy się właśnie do tego. Dlatego jeszcze raz proszę,
byśmy do tego tematu podeszli świadomie i rozsądnie.
Wyrzucanie śmieci byle gdzie, tworzenie dzikich wysypisk,
nie segregowanie odpadów to działanie na własną niekorzyść

W naszym mieście obowiązuje selektywna zbiórka odpadów,
na zasadzie systemu gniazd,
czyli pojemników na plastik,
szkło i papier, postawionych
w kilkudziesięciu miejscach na
terenie miasta. Plus kontener na
odpady komunalne, który każdy
ma pod swoim domem,
Każdy powinien w domu
dokonać wstępnej segregacji
odpadów, a następnie wrzucić je
do odpowiednich pojemników.
Niestety, okazuje się, że i z tym
mamy coraz większy problem.
Przypominamy więc jeszcze
raz:
Do pojemników na plastik
(żółty) wrzucamy:
 butelki PET, opakowania po
środkach czystości typu płyny,
szampony, itd., worki plastikowe

Do pojemników na szkło (zielony) wrzucamy:
 szkło kolorowe: butelki, słoiki,
Do pojemników na papier
(niebieski) wrzucamy:
 tekturę, karton, gazety.
Wszystkie odpady BIO, czyli
skoszona trawa, gałęzie, itd.
kompostujemy - jeśli posiadamy
ogród, lub przywozimy do ZGK.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
zamierza w najbliższym czasie
zamontować mobilne kamery
przy kilku gniazdach z pojemnikami. Kamery będą monitorować te miejsca a osoby, które
będą tu nadal wyrzucać odpady
wielkogabarytowe, będą karane
surowymi grzywnymi. Chyba
bardziej opłaca się więc zawieźć
stary fotel czy inną, niepotrzebną

Kamerą w wandala

PLASTIK

SZKŁO

Z

śmy też wybitą szybę w wiacie
przy ul. Świdnickiej, koło poczty. To są takie trzy miejsca,
w których najczęściej dochodzi
do zniszczeń.
Oczywiście „autorzy” są nieustaleni i pozostają bezkarni,
a za zniszczenia płaci miasto.
Czy zatem w tych miejscach
także nie powinny znaleźć się
kamery monitoringu?
- Rzeczywiście problem jest
duży i kosztowny, dlatego na
pewno pojawi się już wkrótce
jedna kamera, na razie nie zdradzę, na którym przystanku - zapowiada Kacper Nogajczyk,
prezes ZGK. - Walka z wandalizmem musi być skuteczna, łącznie z bezwzględnym ukaraniem
konkretnych osób, odpowiedzialnych za zniszczenia. Kamery będą tu jedynym pomocnym
narzędziem.
Przystanek na ul. Wolności,
naprzeciwko dawnego GS-u.
Pęknięte szyby, wątpliwej
jakości malunki, rysy
- tak wygląda wiata

PAPIER

Pojemnik żółty

Pojemnik zielony

Pojemnik niebieski

Wrzucamy: plastikowe
torby, tworzywa sztuczne,
plastikowe butelki
po płynach np. szamponie,
PET

Wrzucamy: szkło kolorowe,
butelki szklane zielone,
brązowe, słoje kolorowe itp.

Wrzucamy: karton, gazety,
kartki, tektura

Nie wrzucamy: szkła
bezbarwnego, nakrętek,
potłuczonych szyb

Nie wrzucamy: opakowań
po jogurtach, śmietanie,
kartonów po mleku
rzecz do ZGK, niż narażać się na
kilkaset złotych mandatu. Nie
radzimy próbować wywieźć
takich śmieci do lasu - tam też są
już kamery, a leśnicy nie mają
litości dla osób, które niszczą las
i zaśmiecają go.


Nie wrzucamy: brudnego,
zatłuszczonego papieru,
kartonów po płynnej
żywości, papieru
z niszczarki

Kiedy można przywozić odpady
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. jest Gminnym Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świebodzicach, przyjmuje
posegregowane odpady komunalne:
 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00
 w soboty w godz. 10:00-12:00

Wandale notorycznie niszczą wiaty przystankowe. Czy i tutaj powinny znaleźć się kamery?

GK Świebodzice Sp. z o.o.
właśnie wydał blisko 3 tys.
zł na wymianę uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych na terenie miasta. Nie
ma tygodnia, żeby służby nie
otrzymały informacji o zniszczeniu lub uszkodzeniu przystanku.
Najgorzej jest po weekendach.
- Ofiarą wandali pada najczęściej wiata przy ul. Wolności,
naprzeciwko dawnego GS-u
oraz na Alejach Lipowych, koło
dawnej Toyoty - przyznaje Maria Potocka z ZGK Świebodzice Sp. z o.o. - Niedawno mieli-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Bolko trzyma się dzielnie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wszystko, co dobre,
szybko się kończy

Półkolonie letnie
w mieście już
za nami,
a dziś jeszcze
pożegnalna
migawka
z zakończenia
zajęć
na świetlicy
środowiskowej.
Uwieńczeniem
letniego
wypoczynku
była wspólna
wyprawa na pizzę.

wieku sędziwej rośliny jest niemożliwe ze względu na uszkodzone korzenie. Cis ma się jednak nieźle jak na staruszka i warto go odwiedzić.
Obok zabytku przyrody przebiega Ścieżka Hochbergów - przepiękna trasa spacerowa, która
wiedzie ze Świebodzic do rezerwatu „Przełomy pod Książem
koło Wałbrzycha”. Trasa została
dwa lata temu wspólnie zmodernizowana przez naszą gminę
oraz DZPR. Polecamy serdecznie na weekendowy spacer.
I

piątek, 19 VIII 2016

7

FOT. UŻYCZONE EDMUND STANIEWSKI

mund Staniewski z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych przy wparciu Gminy
Świebodzice, która przekazała
do pomocy pracowników interwencyjnych. Siłą własnych rąk
i w zasadzie bez kosztów udało
się balustradę naprawić i pomalować.
Cis Bolko to jeden z najstarszych cisów w Sudetach - jego
wiek szacowany jest na około
600 lat, choć są też przesłanki
mówiące, że drzewo może sobie
liczyć nawet osiem wieków.
Jednak dokładne oszacowanie

Dla aktywnych seniorów
eniorów - zaangażowanych w realizację projektu „Senior = aktywny
S
obywatel. Edycja 2”, którzy nie są

FOT. ŚWIETLICA

K

ilkanaście dni temu
silny wiatr przewrócił
drzewo, które spadło
na ogrodzenie wiekowego cisa Bolko. Nasz pomnik
przyrody nie tylko stracił barierki, ale i sam nieco ucierpiał - spadające drzewo uszkodziło jeden
z konarów staruszka. Na szczęście po uszkodzeniach nie ma
już śladu, a dzielny staruszek
przetrwa z pewnością kolejne
setki lat.
Teren został uporządkowany,
a sędziwy cis zyskał nowe ogrodzenie. Wykonał je pan Ed-

wakacje

obojętni na cudze potrzeby i są chętni
do świadczenia pomocy osobom wymagających wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, serdecznie zapraszamy na spotkanie we wtorek 30 sierpnia
2016 r. o godz. 10.00 do Klubu Wolontariusza działającego przy Świetlicy Środowiskowej na ul. Parkowej 4
w Świebodzicach.
Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
i Miejski Dom Kultury w Świebodzicach wraz z Fundacją PROM są realizatorami projektu „ Senior = aktywny
obywatel. Edycja 2”.
Realizacja projektu trwa. Projekt
będzie realizowany do 31 grudnia

2016 r. i jest skierowany przede
wszystkim do seniorów jak i osób
młodszych - zarówno mieszkańców
Świebodzic i z terenu sąsiadujących
gmin powiatu świdnickiego - Dobromierza i Strzegomia. Wsparcie w ramach projektu obejmuje ofertę edukacyjną, kulturalną i sportową. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących zajęć:
G warsztaty komputerowe,
G zajęcia taneczne i wokalne,
G zajęcia sportowe (basen, nordic
walking, tenis stołowy),
G wyjazdy turystyczne,
G warsztaty dotyczące projektów
społecznych.
W ramach projektu będą się odbywały spotkania seniorów i osób młodszych w Klubie wolontariusza w sie-

dzibie Świetlicy Środowiskowej
w Świebodzicach. Działanie jest skierowane do osób, które w ramach
wolontariatu będą świadczyły pomoc
osobom potrzebującym (starszym,
chorym i samotnym) ze Świebodzic i
okolic. Planuje się również cykl spotkań wolontariuszy z dziećmi w Domu
Małego Dziecka w Wałbrzychu.

Mnóstwo śmiechu,
zabawy i pięknej pogody

T

ak właśnie było w niedzielę, 7 sierpnia, w naszym Parku Miejskim.
Radości i dobrego humoru dostarczyły wesołe pacynki i przedstawienie kukiełkowe,
przygotowane dla najmłodszych. Dopisała piękna pogoda
i frekwencja, amfiteatr wypełnił
się najmłodszą publicznością,
której towarzyszyli rodzice
i dziadkowie. I nie tylko można
było obejrzeć przedstawienie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

fotoreportaż
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o tajemniczym tytule „Piąte
jajo”, ale po spektaklu także
dotknąć i samemu spróbować
poruszać kolorowe pacynki.
Zabawa była naprawdę przednia - zobaczcie Państwo sami.
Organizatorem bezpłatnego
spektaklu dla dzieci był Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Kolejne spotkanie
z pacynkami w ostatnią niedzielę sierpnia - czyli 28! Nie przegapcie!

FOT. WERONIKA TOMCZYK, WYDZIAŁ PIW

8

W każdy gorący dzień
meldujemy się na basenie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wakacje
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C

hoć nie ma tu nowoczesnych zjeżdżalni czy fantazyjnych
gejzerów, to i tak basenu letniego mogą nam pozazdrościć
okoliczni mieszkańcy. Chociażby świdniczanie, którzy mają
do dyspozycji wiekowy, ciasny i zatłoczony obiekt przy ul.

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE, MDK

Śląskiej.
A u nas duży i malowniczy teren, pagórki, mnóstwo zieleni, nowe
brodziki, ładnie zagospodarowana przestrzeń. Aż się chce tu wpadać
w każdy gorący dzień. Co wszystkim serdecznie polecamy, bo i ceny
przystępne i warunki naprawdę dobre

Na kolonii
jest
suuuuper!
ilka dni po tym, jak nasi
koloniści zainstalowali się
K
w Rewalu, odwiedzili ich orga-

FOT. UŻYCZONE

nizatorzy. 2 sierpnia Aldona
Górska - koordynator akcji lato
oraz Przewodnicząca MKRPA
w Świebodzicach i Zbigniew
Opaliński - Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz
członek MKRPA, odwiedzili
50 kolonistów wypoczywających nad morzem.

Dzieci przywitały delegację
ze Świebodzic z wielkim entuzjazmem. Pokazywały pokoje,
stołówkę, opowiadały o wydarzeniach z minionego tygodnia.

Koloniści zostali obdarowani
owocami, które miały zostać
ochoczo zjedzone podczas wycieczki autokarowej do Międzyzdrojów i Świnoujścia.

Radość modlitwy
i wędrowania
10

rozmaitości
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Tegoroczna, 13. Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej
na Jasną Górę 9 sierpnia zameldowała się
na częstochowskich błoniach. Wśród wędrujących
i modlących się nie zabrakło grupy ze Świebodzic

P

ielgrzymka wyruszyła
nietypowo - bo nie
z Wałbrzycha czy Świdnicy, ale Henrykowa.
Pielgrzymi w siedem dni mieli
do pokonania ponad 170 km pieszo, w wyjątkowej atmosferze
radości, modlitwy, wspólnego
przeżywania, ale i znoszenia tru-

dów codziennego wędrowania.
Naszych pątników w podopolskiej Łomnicy odwiedził
w sobotę, 6 sierpnia, Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
i to także jest wieloletnia tradycja. Burmistrz zawiózł strudzonym wędrowcom nie tylko pozdrowienia i dobre słowo, ale

także i coś dla pokrzepienia ciała
- owoce, napoje i domową grochówkę.
Świebodzicka grupa liczy
ponad 20 osób. Nasi pielgrzymi
wyruszyli jak zawsze świetnie
przygotowani - i wyposażeni
w koszulki z logo Miasta i transparent z napisem Świebodzice.
Przewodnikiem jednej z grup
pielgrzymkowych był proboszcz
z parafii pw. Św. Franciszka
w Świebodzicach, ks. Mirosław
Benedyk.
Pielgrzymów na trasie odwiedził także biskup świdnicki JE
Ignacy Dec oraz biskup pomocniczy Adam Bałabuch.
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Wspólne zdjęcie z trasy
Wszyscy wzięli udział w wielkiej mszy świętej dziękczynnej,
którą 9 sierpnia odprawiono na
Jasnej Górze.
Tegorocznym mottem modlitewnego wędrowania są słowa
zaczerpnięte z przesłania papieża Franciszka: „Błogosławieni
miłosierni”.
I

Upragniona tablica z napisem Częstochowa - pielgrzymi dotarli
na miejsce

Na trasie pielgrzymom towarzyszył m. In. biskup pomocniczy
Adam Bałabuch

Wraz z burmistrzem pielgrzymów odwiedził ksiądz Józef
Siemasz, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja

Zdrowie
ma smak

Pielgrzymkowej grochówki popróbował także ksiądz biskup
Ignacy Dec

Pielgrzymka świdnicka wyruszyła nietypowo, bo z Henrykowa

W podopolskiej Łomnicy naszych pielgrzymów odwiedził burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

S

Burmistrz przywiózł pielgrzymom grochówkę i owoce
ZDJĘCIA: WYDZIAŁ PROMOCJI UM I MATERIAŁY PRASOWE Z WWW.PIELGRZYMKA-SWIDNICKA.PL

tarostwo Powiatowe w Świdnicy zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego na X
Targi „Zdrowie ma smak” organizowane w ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej. Targi odbędą się w dniach 8-10 września 2016 r.
Celem Targów jest promowanie tzw. „zdrowej” żywności, produkowanej przez firmy rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, wytwarzanej w sposób tradycyjny bez dodatków środków konserwujących, substancji dodatkowych i sztucznych aromatów.
Organizatorem targów jest Powiat Świdnicki, natomiast
partnerami wydarzenia są: Urząd Miejski w Świdnicy,
Urząd Gminy Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Oddział w Świdnicy, Agencja Rynku Rolnego we Wro-cławiu. Do udziału w Targach zapraszani są wystawcy
realizujący główne cele targów poprzez prezentację,
degustację i sprzedaż produktów ekologicznych i regionalnych o wysokiej, jakości zdrowotnej i wysokiej wartości żywieniowej.

Wakacyjne spotkanie
kultura

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 19 VIII 2016

11

I kto by pomyślał, że fantaści lubią też adrenalinę!

Dyskusyjnego Klubu Fantasy
4

sierpnia grupa członków Dyskusyjnego
Klubu Fantasy udała się na wycieczkę do
Jedliny-Zdrój. Oprócz zwiedzania tej przepięknej miejscowości, odwiedziliśmy również Park Aktywności - Czarodziejska Góra. Park
linowy, tor saneczkowy i tor pontonowy, to tylko
niektóre z atrakcji, jakie nas czekały. Po przeszko-

leniu, każdy uczestnik wycieczki miał okazję
wykazać się sprawnością podczas pokonywania
przeszkód w parku linowym. Było to nie lada
wyzwanie, ale świetnie sobie poradziliśmy. Zjazdy
na torach saneczkowym i pontonowym sprawiły
nam wiele radości. Po atrakcjach w Parku
Aktywności, udaliśmy się na zwiedzanie Jedliny-

Zdrój. To piękne, malownicze miasteczko z wieloma zabytkami.
Przez najbliższy rok, członkowie Dyskusyjnego
Klubu Fantasy będą mieli mnóstwo pracy. Już rozpoczęliśmy wstępne działania dotyczące kolejnego
przedstawienia, które odbędzie się w przyszłym
roku. Ponadto mamy w planach jeszcze inne ini-

cjatywy. Dlatego też, postanowiliśmy się trochę
zrelaksować, zwłaszcza, że to okres wakacyjny.
Agnieszka Okarmus
- moderator Dyskusyjnego
Klubu Fantasy,
Ewa Tadeuszak

Czytaj, dyskutuj, czyli letnie spotkanie w DKK
lipca 2016 r. w Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
28
w Świebodzicach odbyła się

kolejna edycja Dyskusyjnego
Klubu Książki, w którym brali
udział stali klubowicze. Spotkanie w kameralnym gronie, poprowadziła Beata Wiciak, moderatorka DKK przy współudziale stażystki Ewy Kowalik.
Przybyli goście rozmawiali
o książce zaproponowanej na
poprzednim DKK. Była to króciutka powieść pt. „Joseph” autorstwa Marie-Helene Lafon,
wzbudzając interesującą dyskusję o zawartym w niej przesłaniu. Ten niezwykle cieniutki tomik zaliczający się do Arcydzieł

Literatury Światowej wzbudził
wiele ciekawych refleksji pasjonatów słowa pisanego.
Zauważono, że ta historia mogłaby się przydarzyć każdemu
z nas. Stwierdzono, że główny
bohater to człowiek, który z własnego wyboru nie potrafił wieść
szczęśliwego życia, bowiem
trudna sytuacja egzystencjalna
i problemy z przeszłości ciągnące się za nim jak cień sprawiły,
że nie mógł ich pozostawić daleko za sobą. W czasie trwania
spotkania czytelnicy również
polecali książki, które zostawiły
ślad w ich w pamięci, do których
warto sięgnąć: Suzanny Eibuszy: „Pamięć jest naszym do-

mem”, Artura Allena: „Laboratorium Doktora Weigla” oraz
Paula Hawkinsa: „Dziewczynę
z pociągu”.
Po raz kolejny klubowicze
podzielili się refleksjami na
temat spotkań w DKK, o tym, że
tego typu spotkania są potrzebne, zwłaszcza w erze wirtualnej
rzeczywistości, która pochłania
współczesnego człowieka. Stajemy się coraz bardziej od niej
zależni i w niej uwięzieni, a czasem nawet przykuci do domowego fotela. Coraz rzadziej odczuwamy potrzebę spotkania
i rozmowy z drugim człowiekiem. Często zakładamy, że
Internet i zamieszczone w elek-

tronicznych bibliotekach e-buki
zastąpią nam wiedzę, którą możemy podzielić się z innymi.
Jednak nic nie zastąpi przytulnych spotkań miłośników literatury przy filiżance herbaty, szeleszczących kartek papieru i zapachu druku, który pozwala poczuć atmosferę twórczych myśli
i opinii.
Więcej o książce
http://www.biblioteka.swiebo
dzice.pl/strony/recenzje_czyteln
ikow.htm
Stażystka
Ewa Kowalik.
Moderator DKK
w Świebodzicach
Beata Wiciak

20 i 21 sierpnia obowiązkowo meldujemy się na

Pikniku Lotniczym
12

pasje
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ojskowy śmigłowiec Mi-17, do tego
zawody spadochronowe, pokazy statków powietrznych, psy służbowe, loty widokowe, sprzęt militarny, mnóstwo konkursów dla
najmłodszych. Tak interesująco
zapowiada się przedostatni
weekend sierpnia w Świebodzicach.
Organizatorzy imprezy - Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz oraz Towarzystwo Lotnicze w Świebodzi-

cach, przygotowali dla odwiedzających liczne atrakcje. Wśród
tych lotniczych nie zabraknie
pokazu polskich i zagranicznych
statków powietrznych, w tym
śmigłowców wojskowych - Mi
17 - to jedna z największych
tego typu maszyn w zasobach
polskiej armii oraz dwóch lekkich śmigłowców „Puszczyk”.
Dla szukających wrażeń i adrenaliny prowadzone będą loty
widokowe w okolice Zamku
Książ oraz słynnego „Złotego
Pociągu”, a na ziemi kursować

będą transportery SKOT i BRDM,
a także stanie ekspozycja sprzętu
lotniczego i militarnego, m.in.
stacja radiolokacyjna.
Części lotniczej towarzyszyć
będą również inne atrakcje. Celność oka będzie można sprawdzić na strzelnicy sportowej oraz
symulatorze karabinu AK-47,
pokaz umiejętności dadzą funkcjonariusze Służby Celnej, a najmłodsi będą mogli liczyć na
pamiątkowe samolociki, a także
konkursy z nagrodami.

Tak się spełniają

Gazeta Świebodzicka
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Kolejny już piknik nie może
odbyć się bez Zawodów Spadochronowych na celność lądowania o Puchar Burmistrza Miasta
Świebodzice. Zgodnie z tradycją, goście wydarzenia będą
mieć szansę emocjonowania się
skokami najlepszych zawodników w kraju z wieloletnim
doświadczeniem, w tym członków kadry narodowej. Zawody
potrwają dwa dni, udział w nich
weźmie około 20 skoczków.
Rozkład jazdy bezpłatnych
autobusów na str. 2.

chłopięce marzenia
P

rzed nami kolejny Piknik Lotniczy
z mnóstwem atrakcji - o czym
piszemy w tekście zapowiadającym powyżej. Ale dziś mamy dla
Państwa rozmowę z młodym człowiekiem, który właśnie dzięki świebodzickiemu lotnisku i organizowanym tu kursom szybowcowym zrealizował największe marzenie swojego życia - rozpoczął naukę pilotażu wojskowego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Daniel Gielata był
w pierwszej grupie kursantów,
którzy skończyli
kurs szybowcowy organizowany przez Towarzystwo Lotnicze w Świebodzi-

cach przy wsparciu Gminy Świebodzice. Dziś jest studentem drugiego roku,
lata najnowocześniejszymi śmigłowcami wojskowymi i ma szansę na wspaniałą karierę.
G Gazeta Świebodzicka: Jak to się
stało, że trafiłeś do szkoły lotniczej?
Podobno „zaczęło” się właśnie
od naszego lotniska i kursów
szybowcowych?
- Moja przygoda z samym lataniem
zaczęła się już bardzo dawno. Od najmłodszych lat jak tylko sięgam pamięcią kierowałem wzrok w niebo i marzyłem o tym jak niesamowitym uczuciem byłoby móc wzbić się wysoko
w chmury i latać jak ptak. Kiedy jako
nastolatek miałem okazję po raz pierwszy polecieć samolotem, zobaczyć jak
to wszystko wygląda z góry i jakim
wrażeniem jest sam lot upewniłem się,
że swoją przyszłość chcę związać z lotnictwem. Jednakże jak to bywa z marzeniami, rzeczywistość często ściąga
ludzi z powrotem na ziemie. Bo jak się
do tego zabrać? Jak zacząć swoją przygodę z lotnictwem?
G No właśnie - od czego zacząć, żeby
zostać lotnikiem?
- Żeby zostać pilotem zawodowym
trzeba mieć bardzo dużo godzin doświadczenia, zdobywanego za własne
pieniądze, a nie jest to tani sport. Oczywiście można wybrać którąś z uczelni
cywilnych oferujących szkolenia na
pilota zawodowego, jak np. Rzeszów,
czy Chełm , ale żeby tam się dostać trzeba posiadać doświadczenie lotnicze.
Tyko jak je zdobyć? Większość aeroklubów znajduje się od Świebodzic
wiele kilometrów, dojazdy są
uciążliwe a ponadto szkolenia ze
względu na dużą liczbę osób biorących w nich udział są rozciągnięte w czasie, a wymagana jest

FOT. ARCHIWUM DANIELA

Rozmowa z Danielem Gielatą,
świebodziczaninem,
studentem pilotażu,
zdobywającym szlify
w najbardziej prestiżowej
szkole lotniczej w Dęblinie

całodniowa obecność na lotniskach...
jako licealista, a później maturzysta
musiałem myśleć realnie i skupić się na
nauce - dobrze zdaną maturą zabezpieczyć sobie swoją przyszłość. Wtedy
z pomocą przyszło mi Towarzystwo
Lotnicze w Świebodzicach, założone
przez pilotów i sympatyków z okolic
województwa dolnośląskiego, którzy
o wiele bardziej niż na komercji i zyskach prowadzenia działalności szkoleniowo-lotniczej skupili się na przyjemności latania oraz chęci zarażania pasją
lotnictwa innych.
G Czyli pewnie dowiedziałeś się
o organizowanych przez nich
kursach szybowcowych?
- Tak, o kursie dowiedziałem się od
swojej mamy, która wraz z moim tatą
zawsze mnie wspierała i prawdopodobnie gdyby nie jej wsparcie nie byłbym
teraz tam gdzie jestem. Tam uzyskałem
swoje pierwsze doświadczenia na szybowcach i na nich do dziś latam na lądowisku w Świebodzicach, byłem pierwszym absolwentem pierwszego kursu
na szybowcach.
Tam też poznałem zawodowych pilotów, od których dowiedziałem się szczegółów dotyczących związania przyszłości z zawodem pilota, i postanowiłem,
że zrobię wszystko, by nim zostać.
G Co trzeba zrobić, aby dostać się
do takiej szkoły, bo zapewne sama
pasja i chęć nie wystarczą?
- W zależności od tego czy mówimy
o studiach na pilotażu cywilnym czy
wojskowym, wymagania są różne. Ja
osobiście zacząłem w Dęblinie kształcić
się w zawodzie pilota jako student
cywilny, następnie zdecydowałem, że
zostanę pilotem wojskowym. W przypadku pilotażu cywilnego wymagana
jest wysoko zdana matura, zdrowie
o odpowiedniej klasie zdrowia cywilego lotnictwa, oraz nieodłączne doświadczenie lotnicze. Natomiast studia wojskowe to zdecydowanie inna bajka.
Oprócz wspomnianych wymagań rekrutacyjnych dochodzi obowiązek posiadania ponadprzeciętnej sprawności
fizycznej, sprawdzanej na testach
sprawnościowych, oraz obowiązek
posiadania lotniczej kategorii zdrowia
przewidzianej dla pilotów wojskowych
(o wiele bardziej wymagające niż
w przypadku cywili, sprawdzające nie
tylko zdrowie fizyczne, ale również
wymaga się na nich wielu godzin testów

psychologicznych, testów na inteligencje, szybkość reakcji, sprawność rękaoko itp.) Kandydatów na studia wojskowe jest o wiele więcej niż na studia
cywilne, bo wojsko zapewnia też lepsze
warunki szkolenia, uposażenie oraz darmowe wyżywienie i zakwaterowanie na
cały okres studiów. Podczas mojej
rekrutacji na jedno miejsce na pilotaż
wojskowy było ok. 12 kandydatów już
na testach sprawnościowych, a należy
pamiętać, że kandydatów było jeszcze
więcej, ale bardzo wielu odpada podczas poprzedzających te testy badań.
G Jak zatem wygląda życie
wojskowego studenta? Bo jednak
wojsko kojarzy się z pewnym
rygorem, ograniczeniami.
- Studia wojskowe to nie jest zwykłe
studiowanie. Jesteśmy żołnierzami
w czynnej służbie wojskowej i musimy
znosić wszystkie trudy z tym związane.
Dyscyplina jest na pierwszym miejscu,
dzień zaczyna się poranną zaprawą
o 6.00, po czym mamy śniadanie, apel
poranny, zajęcia, obiad, apel popołudniowy, rozliczenie wieczorne. Swobody nie ma. Jest wojsko. Wszelkie
przemarsze odbywają się w zorganizowanych grupach. Na porządku dziennym pełnimy też 24h służby dyżurne,
mamy zajęcia z taktyki, wyjazdy na
poligon, gdzie mieszkamy w ciężkich
warunkach. Jeżeli ktoś nie jest w stanie
wytrzymać ograniczenia swobody, gdyż
opuszczanie terenu jednostki odbywa
się wyłącznie na przepustkach, albo
w warunkach poligonowych nie jest
w stanie poradzić sobie śpiąc w zrobionym przez siebie schronieniu w lesie
przez parę dni, bez bieżącej wody, toalety, itp. - to nie ma nawet czego na takich
studiach szukać.
G Jak wygląda nauka, czego się
uczycie, jakie są możliwości
wykonywania zawodu
po ukończeniu szkoły?
- Uczymy się przedmiotów technicznych, ponieważ niezależnie od szkoły
lotniczej, wymagane jest uzyskanie
tytułu inżyniera (na studiach wojskowych poza inżynierem również magistra). Oczywiście przedmioty specjalistyczne są ukierunkowane na lotnictwo
(np. wyposażenie pokładowe, systemy
sterowania lotem, ale również takie
podstawowe przedmioty jak matematyka, fizyka, mechanika ogólna). Na studiach wojskowych dochodzą jeszcze

takie przedmioty jak taktyka ogólna,
teoria i praktyka strzelania, topografia
wojskowa, regulaminy. Studenci cywilni na pilotażu po ukończeniu studiów
mogą szukać pracy w liniach lotniczych, bądź w ośrodkach szkoleń lotniczych jako instruktorzy. W Dęblinie
poza pilotami szkoli się również nawigatorów, kontrolerów ruchu lotniczego,
ale też otwarte są kierunki takie jak np.
bezpieczeństwo narodowe bądź logistyka, na których wkładają wykładowcyczęsto byli lub będący w czynnej służbie żołnierze, którzy mają wielkie
doświadczenie, często zdobywane na
misjach poza granicami państwa.
Natomiast wojskowi studenci po
ukończeniu szkoły kierowani są zgodnie z umową zawartą na początku studiów do jednostki wojskowej, w której
pełniąc zawodową służbę wojskową
mają do odsłużenia 20 lat, po czym
można przejść na emeryturę i wtedy
jeszcze pracować w lotnictwie cywilnym.
G Na jakim etapie edukacji jesteś
teraz - i jakie są Twoje dalsze plany
zawodowe?
- Obecnie zdałem na drugi rok na kierunku pilotażu, mam za sobą nalot
życiowy w granicach 100 godzin, na
szybowcach, samolotach oraz na mojej
specjalizacji studiów- na śmigłowcach.
Wraz z postępem w nauce, z roku na rok
rośnie też doświadczenie lotnicze.
Obecnie latam już głównie na śmigłowcach i przyznam szczerze uważam to za
najprzyjemniejsze latanie, na które
w cywilu niewielu stać, bo to najdroższa
forma lotnictwa. Po ukończeniu szkoły
zamierzam pracować w wojsku i przeszkolić się na śmigłowce bojowe, jednocześnie prywatnie rekreacyjnie latać
na szybowcach i samolotach. Ponadto
w przyszłości mam zamiar już po zakończeniu latania zawodowego zostać
w wojsku i próbować na wyższych
szczeblach ingerować w obecny stan
armii, dążąc do jej jak najlepszego rozwoju. Zamierzam się też udzielać
w Towarzystwie Lotniczym w Świebodzicach. Na emeryturze wojskowej planuje jeszcze pracować jako prywatny
pilot, bądź pilot w lotniczym pogotowiu
ratunkowym .
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Bielawska-Pękala

Znalazł kochający dom

rozmaitości
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T

en uroczy maltańczyk szukał za pośrednictwem naszego miejskiego portalu
nowego domu. Piesek przyjechał do Świebodzic aż z Warszawy, miał zostać tylko na
chwilę ale okazało się, że chwila
zamieniła się w dłuższy okres.
Nowa, tymczasowa opiekunka,
ze względu na wiek, nie mogła
się nim zajmować.
Ale los się do psiaka uśmiechnął - Fibo, bo takie dostał imię,
trafił do rodziny Pana Romana,
gdzie z miejsca zakochała się
w nim dwójka dzieci.
Oby takich psich happy endów było jak najwięcej.

W
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WYDARZENIA
SPECJALNE
MARATON GROZY
- 26.08.2016 , godzina 22:00
Cinema 3D w Świdnicy zaprasza wszystkich fanów kina grozy
na nocny maraton filmowy. Na
widzów o mocnych nerwach czekają „Blackburn” , „Dead Inside”
oraz „The Hou-sesOctoberBuilt”.
Bilety do nabycia w kasach
kina i na
www.cinema3d.pl

Akademia Muzyczna zaprasza
Pałacu w Morawie odbywa się projekt muzyczny
o wieloletniej tradycji, w którym
oprócz uzdolnionych młodych

Przedstawiamy aktualny repertuar
kina Cinema 3D w Świdnicy

piątek, 19 VIII 2016

smyczków z Polski i Niemiec
udział biorą uczniowie szkoły
muzycznej z Odessy.

Młodzi muzycy grają pod kierownictwem artystycznym p. Zoi
Nevgodovskiej, skrzypaczki
koncertowej, docenta skrzypiec
z Wyższej Szkoły Muzycznej
Hannsa Eislera w Berlinie.
Fundacja św. Jadwigi zaprasza na koncert finałowy do Pałacu w Morawie w ramach Akademii Muzycznej, w sobotę 20
sierpnia 2016 r. o godz. 16.30.
W programie koncertu m. in.
Symfonia D-dur Mendelssohna,
Melodie cygańskie Pablo de Sarasate, Koncert na dwoje skrzypiec i orkiestrę J. S. Bacha oraz
Pieśni śląskie Lutosławskiego
w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mikołajczyk
poszukuje do siedziby Kancelarii w Świebodzicach osoby na stanowisko

Aplikant adwokacki/Aplikant radcowski
W prowadzonej działalności koncentrujemy się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
jak i osób fizycznych.
Opis stanowiska pracy
G Bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii, obsługa korporacyjna;
G Sporządzanie informacji prawnych oraz pism procesowych;
G Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
G Reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
Wymagania niezbędne
G Aplikant adwokacki/radcowski;
G Min. 2 lata doświadczenia zdobytego w kancelarii radcowskiej/adwokackiej;
G Doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego;
G Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
G Profesjonalizm i zaangażowanie w powierzone zadania;
G Dobra organizacja pracy i samodzielność.
Oferujemy
G Pewność pracy w rozwijającej się Kancelarii;
G Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
G Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Zgłoszenia powinny zawierać: życiorys (CV), list motywacyjny.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, (tekst jednolity
z dnia 28.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oferty prosimy kierować na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek/Maciej Mikołajczyk
email:
kancelaria@martamarek.pl
mikolajczyk@kancelariaswiebodzice.pl
ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi
kandydatami.

PREMIERY
REKINY WOJNY - Premiera 19.08.2016r
USA; od 15 lat; Komedia/Akcja 114 min
13:45 19:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
r

JAK ZOSTAĆ KOTEM - Premiera 19.08.2016

Chiny/Francja; od 10 lat; Komedia 90 min
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
BEN-HUR - Premiera 19.08.2016 r
USA; od 10 lat; Historyczny 101 min
15:00 17:45 20:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
SAUSAGE PARTY
USA; od 18 lat; Animowany/Komedia 83 min
15:45 20:00 22:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
BARBIE: GWIEZDNA PRZYGODA
USA; b/o; Animowany/Przygodowy 79 min
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

15:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
LEGION SAMOBÓJCÓW 2D
USA; od 12 lat; Akcja 123 min
20:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
EPOKA LODOWCOWA: MOCNE UDERZENIE 2D/3D
USA; b/o; Animacja/Komedia/Przygodowy
98min
2D 09:15 17:45
3D 11:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
JASON BOURNE
USA; od 12 lat ; Akcja/Thriller 116 min
Znając już własną tożsamość, Jason Bourne
spróbuje odkryć swoją przeszłość.
21:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

MÓJ PRZYJACIEL SMOK 2D/3D
USA; od 7 lat; Familijny/Przygodowy 103min
2D 11:30 13:00
3D 09:15 18:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
ŚMIETANKA TOWARZYSKA
USA; od 13 lat; Komedia 96 min
13:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
RANDKA NA WESELU
USA; od 16 lat; Komedia 98 min

REZERWACJA TELEFONICZNA
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Galeria Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica
tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

Głosuj na najładniejsze okno, balkon
i posesję

Do końca września potrwa doroczny konkurs na Najładniejsze okno, balkon i posesję. Czekamy
na zgłoszenia urokliwych, ukwieconych zakątków naszego miasta. Wśród osób, które oddadzą głos
na kuponie, jak co roku komisja wylosuje nagrodę-niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy.

Treningi z mistrzem i nie tylko Z boisk Victorii
14

M

sport
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z mistrzem kickboxingu Mariuszem Cieślińskim, nauka pływania, kręgle, i mnóstwo innych ciekawych zajęć - szkoda, że
nie skorzystało z nich więcej dzieci tym

bardziej, że podobno wielu rodziców wyrażało niezadowolenie z faktu, że większość
organizowanego wypoczynku letniego
odbywa się w lipcu. Zapraszamy za rok!

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

nóstwo atrakcyjnych zajęć przygotował OsiR Świebodzice sp. z o.o.
w ramach półkolonii letniej dla
dzieci pozostających w mieście. Treningi

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Transfery w Victorii

Prezentujemy zmiany kadrowe w naszym zespole przed
rundą jesienną sezonu 2016/
2017 w IV Lidze Dolnośląskiej.
ZAWODNICY
POZYSKANI:
Tomasz Szyszka - MKS
Szczawno Zdrój
Krzysztof Bielak - LKS Bystrzyca Górna
Klim Khodzhamkulov - Karkonosze Jelenia Góra
W TRAKCIE ZAŁATWIANIA:
Daniel Burszta - AKS Strzegom
UBYLI:
Marcin Gawlik - powrót do Górnika Wał-brzych
Marcin Kokoszka - wyjazd do Austrii
Marcin Jaskółowski - Górnik Gorce

Porażka rezerw
rozegranym w. poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. meczu inaugurującym rozgrywki w Klasie A Seniorów zespół rezerw MKS
W
Vic-torii Świebodzice przegrał w spotkaniu wyjazdowym z drużyną

Unii Bogaczowice 1:4 (1:1). Honorowe trafienie dla podopiecznych
trenera Tomasza Megesa zaliczył w tym spotkaniu Łukasz
Galasiński. Już w niedzielę 21.08.2016 r. o godzinie 13:00 nasz
zespół zagra w II kolejce na własnym boisku z drużyną Orzeł
Lubawka.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Struski, Laskowski,
Weber, Andrzejewski, Grzesiak, Bielawski, Mosór, Meges,
Satyła P., Galasiński.
Na zmianę wszedł: Uglis.

Terminarz spotkań

Kręgielnia, plac zabaw, boisko - nikt się nie nudził
na półkoloniach z OSiRem

Prezentujemy Państwu plan gier naszych zespołów na najbliższy
weekend 20/21.08.2016 r. Zapraszam serdecznie do lektury.
SOBOTA - 20.08.2016 r. godz. 17:00
- IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
WIWA GOSZCZ - MKS VICTORIA ŚWIEBODZICE
NIEDZIELA - 21.08.2016 r. godz. 11:00
- DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
MKS VICTORIA ŚWIEBODZICE
- POGOŃ OLEŚNICA
NIEDZIELA - 21.08.2016 r. godz. 13:00
- KLASA A SENIORÓW
MKS VICTORIA II ŚWIEBODZICE
- ORZEŁ LUBAWKA

Na basenie aktywnie
i edukacyjnie

Zwycięstwo
na inaugurację

sobotę 13 sierpnia 2016 r. został zainaugurowany sezon
2016/2017 w IV Lidze Dolnośląskiej grupa wschód. Zespół
W
seniorów MKS Victorii Świebodzice pokonał na własnym stadionie

drużynę KS Bystrzyca Kąty Wrocław-skie 3:0 (3:0). Bramki dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego w tym spotkaniu zdobyli:
5' - Marcin Traczykowski, 7' - Kacper Niemczyk, 25' - Mariusz
Błaszczak. Przed spotkaniem Prezes OZPN Wałbrzych Pan Dariusz
Stachurski wręczył naszym zawodnikom puchar oraz patere za
awans do IV Ligi Dolnośląskiej. Już za tydzień w sobotę 20.08.2016
r. o godzinie 17:00 nasz zespół zagra w spotkaniu wyjazdowym
z drużyną Wiwa Goszcz.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Bielak, Sadowski, Jędrasiewicz, Niemczyk, Szyszka, Słapek, Błaszczak, Khodzhamkulov,
Błażyń-ski, Traczykowski, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Michnicki za Kho-dzhamkulova, Zyl za
Słapka.
Żółte kartki: Słapek, Niemczyk.
Źródło: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl.

Nowa grupa pływacka
- nabór dzieci do Klubu
ak co roku Klub Sportowy Rekin ogłasza nabór dzieci do Klubu.
Planujemy utworzyć 2 grupy NABOROWE dla dzieci 5 i 6 letnich.
JZajęcia
będą odbywały się 2 razy w tygodniu w godzinach popołu-

Treningi z Mariuszem Cieślińskim - to było coś!

dniowych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z trenerami lub
wysłanie e-mail na adres:
kwiniarczyk82@gmail.com.
Zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 1 września 2016 r godz. 18:00 w Publicznej Szkole Podstawo-wej nr 2
w Świebodzicach.

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Nazwa nieruchomości

Bolesława Prusa
Bolesława Prusa
Bolesława Prusa
Bolesława Prusa
H.Sienkiewicza
H.Sienkiewicza
Piłsudskiego
Jeleniogórska
Wałbrzyska

l. mieszkalny 2 (8)
l. mieszkalny 3 (8)
l. mieszkalny 4 (8)
l. mieszkalny 5 (8)
l. mieszkalny 2 ( 17 A)
l. mieszkalny 1 ( 17 A)
l. mieszkalny 5 (22)
l. mieszkalny 8 ( 18)
l. mieszkalny 9 ( 5 A)

Nr działki gruntu
373/49
373/49
373/49
373/49
418/66
418/66
417/2
361/5
527/17

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

S P R Z E D A M

M I E S Z K A N I E

Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11 (naprzeciwko poczty).
Obręb Śródmieście 3. Mieszkanie usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem
z przeznaczeniem na: kancelarię, gabinet, biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28m,
kuchnia 13,25m toaleta 5,86m) oraz 2 piwnic o powierzchni: 9,48 m2 oraz 24,88 m2.
Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno. Każde z nich posiada wejście
z korytarza obiektu (w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe.
Więcej informacji: 697 299 227.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach
organizuje od 11 (niedziela) do 23 września 2016 r
turnus rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich.
Koszt turnusu z zakwaterowaniem, wyżywieniem, całodobową opieką lekarską
i co najmniej trzema zabiegami dziennie wynosi 1020 zł.
Dojazd w niedzielę we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Związku
lub pod nr telefonu 601 925 455.
ZARZĄD PZERiI

8. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe
po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie
c.o. węglowe. 53 M2
cena 135 tys.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza
ul. Księcia Bolka 8, 58-160 Świebodzice
otwarte: poniedziałek-piątek od 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc
w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
Współpracujemy z ponad 30 bankami,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować
odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.
1. HIT. Osiedle Sudeckie.
4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze. 56 m2
cena 139 tys.
2. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna nowe
PCV. 48M2 cena 150tys.

cena 45 tys.
5. Świebodzice Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IIII piętrze.
Bardzo słoneczne.
Okna nowe PCV. 52 m2
cena 129 tys.

9. Świebodzice.
Mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie
c.o węglowe. 60 M2
cena 140tys.
10. Świebodzice.
2 pokojowe
przestronne
po remoncie.
Miejsca parkingowe.
Ogrzewanie c.o
węglowe. 76 M2
cena 133 tys.
11. Osiedle
Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze
po remoncie. 60 M2
cena 159 tys.

3. Przestronne mieszkanie
(okolice Aleje Lipowe, Park
Miejski) Atrakcyjna cena.

6. Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu. 40 M2
cena 55 tys.

12. Sprzedam.
Pełcznica. Przestronna
kawalerka z balkonem.
Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe.
I piętro. 35 M2
cena 75 tys.

4. Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynek
murowany
- z przeznaczeniem
na magazyn, garaż, halę,
warsztat. 192 M2

7. Świebodzice.
Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie.
Duży balkon. Miejsca
parkingowe. 52 M2
cena 165 tys.

13. Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III
piętrze. Okna nowe

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

obręb
3
3
3
3
3
3
3
1
3
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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
Ulica

piątek, 19 VIII 2016

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony, dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie
w budynkach nr 44, 46 i 48 położonych przy ul. Świdnickiej w Świebodzicach,
na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż),
stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu
Świebodzice
ul. Świdnicka 44

Pow. użytkowa
16,44 m2

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium

3,00 zł + 23%VAT

450,00 zł

(lokal przeznaczony do garażowania pojazdów samochodowych)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 07.09.2016 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal (garaż) można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul.
Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt złotych 00/100).
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej w
dniu przetargu: - dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź
wpłaconej na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-9540, 74 666-95-41.

PCV. Podłogi panele.
44 M2 cena 117 tys.

z osobnym wejściem.
93,6 m2 cena 153 tys.

14. SUPER CENA.
Świebodzice.
3 pokojowe
po remoncie.
2 balkony.
Duża łazienka. I piętro.
80 M2 cena 189 tys.

19. Sprzedam.
Centrum. Kawalerka
po kapitalnym
remoncie
wraz z zabudową
kuchenną. 22 M2
cena 65 tys.

15. Sprzedam
Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna
nowe Pcv. Duży balkon.
45 M2 cena 115 tys.

20. Sprzedam Dom
w zabudowie
bliźniaczej. Osiedle
Piastowskie.
Duża działka stan
deweloperski. 131 M2
cena 480 tys.

16. NOWA CENA
Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna
nowe PCV, panele.
Po kapitalnym
remoncie
wraz z zabudową
kuchenną 60 M2
cena 182 tys.

21. Świdnica. Okolice
Rynku. Sprzedam
przestronne mieszkanie
w kamienicy na II
piętrze. Ogrzewanie
co gazowe. 112 M2
cena 205 tys.

P O D Z I Ę K O W A N I E
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
składa serdeczne podziękowanie
Redakcji Gazety Świebodzickiej
za pomoc w zorganizowaniu turnusu
rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich
w dniach od 3 do 15 lipca 2016 r.
Jednocześnie informujemy,
że następny turnus
będzie organizowany
od 11 do 23 września 2016 r.
W imieniu PZERiI
Danuta Biernacka

Informujemy, że lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2 w Świebodzicach,

17. NOWA CENA.
Osiedle Piastowskie.
Wysoki parter.
3 pokojowe, wysoki
standard, 2 piwnice.
Zabudowa kuchenna
wraz z AGD w cenie
mieszkania 60 M2
cena 180 tys.
18. Sprzedam.
Śródmieście.
3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum

na który został ogłoszony przetarg
w dniu 07.09.2016 r. można oglądnąć
w dniu 26.08.2016 r. (piątek)
w godz. 10.00-10.15 a nie jak zostało
napisane w ogłoszeniu o przetargu
z dnia 05.08.2016 r. w dniu 27.08.2016 r.
Za pomyłkę przepraszamy.
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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. Marię Brzozę
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Zygmunta Mani,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Benina Pisuli
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Wandę Jarocińską-Polus
- Córka, Zięć, Wnuczki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Heleny Grzegorskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

