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dożynki
W

najbliższą niedzielę, 4, zapraszamy
mieszkańców naszego miasta na doroczne dożynki. Święto plonów
jak zwykle odbędzie się w rolniczej dzielnicy miasta, czyli
w Cierniach.
- Serdecznie zapraszamy do
wspólnego świętowania, chcemy ugościć na naszym święcie
jak największą liczbę mieszkańców - zapraszają Mariola Fila
i Zdzisław Pitwor, starostowie
tegorocznych dożynek. - Będą
wspaniałe wypieki, domowy
smalec, pyszne nalewki. Przygotowujemy też tradycyjny, dożynkowy wieniec.
Dożynki otworzy o godz.
13:00 msza święta dziękczynna,

Przedszkole nr 2
też zbliża się
do finiszu
- sprawdzamy
miejskie inwestycje.

14

Świebodziczanin
Bartłomiej
Kwiatek
Vicemistrzem Świata
w Powożeniu!

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.
Dzielnica Ciernie zachowała
swój Wiejski, rolniczy charakter,
choć rolników jest tu już niewielu - około 30. Dominuje produkcja roślinna, głównie uprawa
rzepaku.

Było odlotowo,
jak zawsze!

Prace
6gotowa
na Sienkiewicza,
Czwórka,

Uwaga,
przedsiębiorcy!

I

Sobota z Sienkiewiczem

Świebodzice

na Instagram.

Obserwuj @miastoswiebodzice

16.09.2016 r.,
o godz. 10:00,
w sali narad ratusza,
odbędzie się spotkanie
informacyjne,
poświęcone
możliwościom
pozyskiwania środków
na rozwój i finansowanie
bieżących potrzeb mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw.
Specjaliści Sudeckiego
Stowarzyszenia Inicjatyw
Gospodarczych
oraz Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze
przedstawią ofertę
produktów finansowych,
a także udzielać będą
indywidualnych porad
i konsultacji.
Udział jest bezpłatny,
zapraszamy.

Park tętnił życiem

Piknik Lotniczy w Świebodzicach za nami. Każdy
odwiedzający znalazł tu chyba coś dla siebie - bo były
widowiskowe pokazy wojskowych śmigłowców
i samolotów, skoki spadochronowe, pokazy psów, strefa
zabaw dla dzieci, wozy opancerzone, stacja radiolokacyjna
i wiele, wiele innych, lotniczych - i nie tylko - atrakcji.
Według szacunkowych danych, piknik odwiedziło
około 3 tys. osób.
Organizatorem tego wydarzenia, które miało już piątą
edycję, był Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz i Towarzystwo Lotnicze.
Nasza relacja - str. 7-8-9

W imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej zapraszamy na wspólne czytanie
arcydzieł polskiej literatury, w najbliższą sobotę,
3 września. Wydarzeniu patronuje Para Prezydencka
Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda.
W tegorocznej edycji znane osobistości miasta będą czytać
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Fragmenty
monumentalnej powieści odczytają m. in. burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław
Pantal czy Małgorzata Grudzińska dyrektor MBP.
Zapraszamy o godz. 13:00 do siedziby MBP
przy ul. Świdnickiej 15.

Teatrzyk na świeżym powietrzu okazał się świetnym
pomysłem na spędzenie wolnego czasu podczas wakacji.
Obie edycje cieszyły się ogromnym powodzeniem,
a uczestnicy tuż po zakończeniu przedstawienia od razu
poprosili burmistrza o ciąg dalszy - w przyszłym roku.
I z pewnością pomysł będzie kontynuowany, podobnie
jak zajęcia dla aktywnych, które także bardzo przypadły
do gustu.
Fotoreportaż str. 10.
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Regulamin
konkursu na logo

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania
do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania,
wystawiania, wyświetlania i prezentowania w internecie pracy konkursowej.
Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich
do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

VIA ARTIS
POLONIA

8. Nagroda
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci aparatu fotograficznego
o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

1. Organizator:
Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wybranie
oryginalnego projektu logo
- VIA ARTIS POLONIA
ALEJA CHWAŁY SZTUKI I RZEMIOSŁA POLSKIEGO XXI WIEKU,
który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną przedsięwzięcia,
którego założeniem jest opracowanie i wdrożenie takiej formuły,
dzięki której będzie można w wyjątkowy sposób uhonorować najbardziej
zasłużonych polskich twórców, sławiących swoim dorobkiem artystycznym
polską sztukę i rzemiosło. Dokładny opis projektu dostępny jest
na http://targira-art.pl/.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, tel. 74 666 95 71,
e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl.

3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest
do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy zatrudniani przez Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej.
4. Przeznaczenia znaku:
Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań
reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie
na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach,
plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych.
5. Forma i format
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
1. Powinna zawierać elementy kojarzące się z miastem Świebodzice,
jego charakterem i historią.
2. Być niepowtarzalną i oryginalną.
3. Być łatwą do rozpoznania i zapamiętania.
4. Powinna nawiązywać do założeń projektu oraz zawierać w sobie
max. 4 kolory
Na konkurs można nadesłać max. 3 projekty. Prace należy przygotować
w formacie nie większym niż A4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej
technice graficznej.
Należy dostarczyć wersję papierową logotypu
oraz zapisaną na płycie CD:
a. Logo w wersji kolorowej na białym tle, zapisane w formacie JPG,
b. Logo w wersji czarno-białej, zapisane w formacie JPG.
Rozdzielczość każdego przesłanego pliku powinna wynosić min. 800x600,
max. 1024x768
Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się
w kopertach z napisem:
„Konkurs na Logo VIA ARTIS POLONIA”.
Projekty należy dostarczyć osobiście organizatorowi lub nadesłać pocztą
na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
do dnia 30.09.2016 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia
przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury
konkursu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie
lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.
W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku
konkursu:
a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b. Adres, telefon, e-mail,
c. Oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa
autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób
trzecich. (załącznik nr 1),
d. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2).

Zapraszamy na kurs

spadochronowy
na świebodzickie lotnisko!

Najbliższy kurs spadochronowy metodą SL (na linę)
w Świebodzicach:
G 03.09 zajęcia teoretyczne + ćwiczenia naziemne
(początek godz. 10.00, Miejski Dom Kultury, ul Wolności 13)
G 04.09 egzamin +skoki (lądowisko gminne
w Świebodzicach).
Więcej informacji na www.skydive.hg.pl lub 609807334
lub azjasky@wp.pl.

Środa z funduszami
imieniu Lokalnego Punku
Informacyjnego Funduszy
W
Europejskich (PIFE) zaprasza-

my przedsiębiorców do udziału
w spotkaniu informacyjnym,
dotyczącym możliwości i zasad
pozyskania
dofinansowania
z Funduszy Europejskich na lata
2014-2020 na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw.
Spotkanie odbędzie się 7 września (środa) w wałbrzyskim Urzędzie Miejskim, Pl. Magistracki 1
(II piętro, sala 26), w godzinach
10:00-13:00 .Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.
Podczas spotkania zostaną
przedstawione możliwości pozyskania dotacji na:
- rozwój firmy m.in. poprzez:
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016 r. - styczeń
2017 r. - omówi przedstawiciel
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej )
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych
oraz promocji przedsiębiorstw
na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków styczeń 2017 r. - omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej)
- inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze
usług społecznych * (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-

sprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków - listopad
2016 r. omówi przedstawiciel
PIFE Wałbrzych)
- godzenie życia prywatnego
i zawodowego - aktywizacja
zawodowa osób opiekujących
się dziećmi w wieku do lat 3
poprzez tworzenie i rozwijanie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
(nabór wniosków - styczeń 2017 r.
omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
- rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich w ramach
programu LEADER* - (omówi
przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez
przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych
na wydatki bieżące i cele produkcyjne - inicjatywa postJEREMIE - omówi przedstawiciel
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Szczegółowe informacje na
temat spotkań są dostępne na
stronie www.rpo.dolnyslask.pl
lub w dolnośląskich Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich.
I

Głosuj na najładniejsze
okno, balkon i posesję

uż tylko niecały miesiąc - do końca września - potrwa doroczny
konkurs na Najładniejsze okno, balkon i posesję. Czekamy na
Jzgłoszenia
urokliwych, ukwieconych zakątków naszego miasta.

Wśród osób, które oddadzą głos na kuponie, jak co roku komisja rozlosuje nagrodę-niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy.

Masz problem?
Zapytaj adwokata!
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.

6. Kryteria oceny prac
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
1. Kryterium kreatywności i estetyki - logo powinno cechować oryginalność
i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności
koncepcji graficznej, która wzbudza ciekawość oraz zainteresowanie. logo
powinno wyróżniać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki
którą wykorzystuje.
2. Kryterium przejrzystości przekazu - logo ma służyć identyfikacji wizualnej
projektu.
3. Kryterium funkcjonalności - logo musi funkcjonować w wersji kolorowej
oraz czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej. Logo musi być
łatwo skalowane pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów,
na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych, w tym: papierze
firmowym, broszurach, prezentacjach, stronach internetowych, filmach
promocyjnych oraz reklamach.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15.11.2016 r. Zwycięzca konkursu
przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe

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
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wieści z sesji
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Mamy Lokalny Program Rewitalizacji - bardzo ważny dokument dla rozwoju gminy

R

ada Miejska Świebodzic na sesji w dniu 23
sierpnia przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025. To
obszerny dokument, którego
opracowanie trwało blisko rok.
Wskazuje on obszar miasta,
który powinien zostać objęty
rewitalizacją, czyli kompleksowymi i wielokierunkowymi
działaniami obejmującymi lokalną społeczność, przestrzeń
i gospodarkę. Ma on ogromne
znaczenie dla rozwoju dużej
części naszego Miasta, a przede
- To strategiczny
dla rozwoju gminy
dokument - podkreślał
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

wszystkim umożliwi pozyskiwanie środków unijnych na
realizację zadań z bardzo wielu
dziedzin życia.
Wytyczenie takiego obszaru
było poprzedzone dokładną analizą i zdiagnozowaniem tzw.
stanu kryzysowego, czyli negatywnych zjawisk, skoncentrowanych w danym obszarze. Te zjawiska odnoszą się zarówno do
sfery gospodarczej, jak i środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Mówiąc
wprost - skoncentrowano się na
takich obszarach, w których
występuje natężone zjawisko m.
in. bezrobocia, przestępczości,
ubóstwa, słabej infrastruktury,
itp. Wszystko to jednak musiało
być wytyczone według ścisłych
i bardzo rygorystycznych wskaźników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na podstawie tychże wskaźników wytyczono obszar, który
będzie podlegał rewitalizacji
w ramach LPR. W jego skład
weszły 34 ulice, głównie ze
Śródmieścia, oraz dwie ulice
położone w dzielnicy Ciernie.
Prezentacja LPR miała miejsce na konferencji podsumowującej prace na dokumentem,
która odbyła się we wtorek, 23
sierpnia. Udział w niej wzięli m.
in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, radni miejscy,
szefowie instytucji i spółek miejskich. Efekty 11-miesięcznej
pracy zaprezentowała Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Marzena KoronaKruk oraz Ireneusz Ratuszniak
z firmy doradczej EffiCon.
- Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy byli zaangażowani w pracę nad tworzeniem tego bardzo

ważnego dla gminy dokumentu
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Na bazie tego
opracowania szereg podmiotów,
organizacji, instytucji będzie
mogło się ubiegać o fundusze
zewnętrzne i zrealizować istotne
dla siebie inwestycje.
Do świebodzickiego LPR
zgłoszono już 67 projektów na
łączną kwotę ponad 44 mln zł.
Są to zadania dotyczące np. zagospodarowania terenów zielonych, przebudowy drogi, ocieplenia budynków mieszkalnych,

aktywizacji osób starszych. Zgłaszającymi są zarówno samorząd,
jak i instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, wspólnoty
mieszkaniowe, a nawet osoby
prywatne.
Uchwała o Lokalnym Programie Rewitalizacji została
przyjęta jednogłośnie 18 głosami
radnych. Dokument musi jeszcze zostać zaopiniowany przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który ma na to 30
dni.
I

Nie obeszło się bez awantury
Wydawać by się mogło, że wszyscy radni
uznali wagę dokumentu i to, ile pracy
trzeba było wykonać, by zgromadzić
wszystkie potrzebne do wytyczenia
obszarów zdegradowanych informacje.
O tym mówiła zresztą i na konferencji, i na
poprzedzającym sesję posiedzeniu Komisji
Ochrony Środowiska Kierownik Wydziału
Funduszu Zewnętrznych, Marzena
Korona-Kruk. Ponad setka wskaźników,
które trzeba było zebrać, a informacje
najpierw pozyskać od bardzo wielu
instytucji - Urzędu Skarbowego, Policji,
Urzędu Statystycznego, itp.
Potem to przeanalizować, dostosować
do wskaźników ministerialnych,
a zwłaszcza do żelaznych zaleceń o nie
przekroczeniu 20% powierzchni obszaru
i 30% liczby mieszkańców. To zresztą
spowodowało, że wiele obszarów,
zdecydowanie nadających się do wpisania
w LPR, niestety na listę nie trafiło
- tak było np. z dzielnicą Pełcznica.
Ale na szczęście nie blokuje to drogi
mieszkańcom tej dzielnicy o aplikowanie
do innych konkursów. Pełcznica w takiej
sytuacji może także liczyć na opinię
samorządu, który wskaże, że dany
obszar nie wszedł wprawdzie do LPR-u,

ale zdecydowanie jest obszarem
zdegradowanym.
Wszyscy obecni na Sali radni zagłosowali
za, ale radny Mariusz Szafraniec nie
odmówił sobie jednak, by dokumentowi
„dołożyć”. W jego opinii wielka szkoda,
że Rada Miejska została wyłączona z prac
nad LPR-em, w dodatku konferencja,
materiały promocyjne, strona internetowa,
która powstała właśnie po to,
by informować o przebiegu prac
nad LPR-em, to - cytujemy - „wyrzucenie
pieniędzy w błoto”.
Na Sali obrad zawrzało.
- Panie radny, każdy z Państwa,
na każdym etapie, mógł uczestniczyć
w pracach nad LPR-em, więcej - jako radni
mieliście obowiązek włączyć się w jego
tworzenie - nie ukrywał wzburzenia
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Pan mówi nieprawdę twierdząc, że Rada
Miejska nie uczestniczyła w pracach nad
LPR - nie wytrzymał także Przewodniczący
RM Łukasz Kwadrans. - W pracach
zespołu ds. rewitalizaji brała udział
reprezentacja radnych, mógł się zgłosić
każdy, ale nikt z Klubu Obywatelskie
Świebodzice się nie zgłosił. Jak jest się
radnym, to trzeba się angażować bardziej

Zmiany, zmiany
J

edną z uchwał wtorkowej sesji Rady
Miejskiej były zmiany w tegorocznym budżecie. Takie zmiany wprowadzane są niemal na każdym posiedzeniu, a mają one związek z bieżącymi wpływami do budżetu czy przesunięciami środków na realizowane zadania.
Zmianie uległ zarówno plan dochodów, jak i wydatków gminy, o kwotę
357.708 zł.
Zmiany w planie dochodów i wydatków są następujące:
G kwota 269.985 zł - to dotacja na sfinansowanie realizowanego w ramach
programu Wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” na zadanie
dotyczące remontu odcinków ulicy 3-go
Maja i Dąbrówki w Świebodzicach,
G kwota 13.200 zł dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego

programu wspomagania w latach 20152018 or-ganów szkolnych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”,
G kwota 2.244 zł - zmniejszenie dotacji w środowiskowym domu samopomocy (niewykorzystane miejsca),
G kwota 10.647 zł - dotacja celowa na
opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla
opiekunów.
G kwota 66.000 zł - to zwiększone
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska.
Ponadto zwiększono plan o 100.000
zł na usługach remontowych dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości (niezbędne dodatkowe bieżące naprawy
i remonty w budynkach gminnych),

w sprawy miasta, bo do tego nam dali
mandat mieszkańcy. Swoją wypowiedzią
obraża pan tych radnych, którzy przez
wiele miesięcy brali udział w pracach
zespołu.
Rzeczywiście, każdy z radnych mógł
aktywnie włączyć się w prace nad
dokumentem, zgłaszając się chociażby
do prac w Zespole ds. rewitalizacji,
powołanym przez burmistrza jeszcze
z początkiem roku. Do pracy w tym
zespole zgłosiła się czwórka radnych:
Jan Klepiec, Teresa Małecka, Zbigniew
Opaliński i Jerzy Kirklo. Nikt z opozycji.
Nerwy puściły także radnemu
Sławomirowi Łukawskiemu.
- Jak można mówić o pieniądzach
wyrzuconych w błoto, nad dokumentem
pracował ciężko duży sztab ludzi.
A jeśli już mowa o wyrzuceniu pieniędzy
- to chyba na dietę radnego, członka Klubu
Obywatelskie Świebodzice,
który od 9 miesięcy nie uczestniczy
w pracach komisji i nie pojawia się
na sesjach.
Dyskusję, która zaczęła zmierzać
w zupełnie niewłaściwym kierunku, uciął
Przewodniczący RM. Ale wrażenie
ogólnego niesmaku pozostało...

przesunięto na wydatki inwestycyjne
kwotę 57.000 zł na budowę przyłączy
kanalizacyjnych przy budynkach gminnych. O kwotę 19 300 zł zwiększono
plan dotacji w programach polityki
zdrowotnej (szczepienia HPV) o kwotę
6.000 zł zwiększono plan dotacji na kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz zwiększono o kwotę 23.870 zł
wydatki inwestycyjne na zadaniu dotyczącym ograniczenie niskiej emisji.
Gmina składa wniosek o dofinansowanie i niezbędnym jest posiadanie studium wykonalności. Stąd zwiększenie
planu wydatków. O kwotę 155.000 zł
zwiększono plan wydatków na prowizję
dla WSSE z tytułu sprzedaży gruntów.
Ponadto po raz kolejny zmieniona
została nazwa zadania na „ Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych w Gminie
Świebodzice”. Na to zadanie składa się:
opracowanie dokumentacji, studium

Obszar objęty rewitalizacją to ulice:
Adama Mickiewicza, Aleje Lipowe, Armii Krajowej, Biskupa
Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Graniczna, Henryka
Sienkiewicza, Jeleniogórska, Kolejowa, Krótka, Łączna, Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Młynarska, Ofiar
Oświęcimskich, Parkowa, Park Miejski, Piaskowa, Jana Pawła II,
Pocztowa, Polna, Bolesława Prusa, Puszkina, Rekreacyjna, Rynek,
Sienna, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Szkolna,
Towarowa, Wąska, Wiejska, Wolności, Żwirki i Wigury.
Na mapce obszar zaznaczono ciemniejszą kreską

Z pełną treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji można się
zapoznać na stronie www.swiebodzice.pl, w dziale
rewitalizacja/dokumenty do pobrania

wykonalności i wykonawstwo dla centrum przesiadkowego przy Placu
Dworcowym, ścieżki rowerowe, oświetlenie, inteligentne przystanki autobusowe oraz zakup ekologicznego autobusu.
Ponadto zostały w planie tegoż zadania uwzględnione koszty nadzoru i promocji. Zadanie jest uwzględnione
w WPF w przedsięwzięciach i przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
Planowany koszt całego zadania to
kwota 7.306.913 złotych.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 złotych, które
będzie realizować Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 . W związku z otrzymaniem zaleceń pokontrolnych placówka jest zobligowana do dostosowania
stref wejściowych do wymogów osób
niepełnosprawnych. (wymiana drzwi
wejściowych w łączniku przy sali gim-

nastycznej oraz drzwi wejściowych na
obu skrzydłach).
Do planu wydatków inwestycyjnych
wprowadzono także nowe zadanie polegające na za-kupie i wdrożeniu programu ewidencji dróg gminnych i mostów
w kwocie 23.100 zł oraz zadanie w zakresie gospodarki odpadami - kwota
10.000 zł w roku 2016. Dotyczy rekultywacji składowiska w Starym Jaworowie. Ujęte zostało również w WPF
w przedsięwzięciach, które będzie realizowane w latach 2016-2019. W załączniku nr 5 zwiększono plan dochodów
i wydatków o kwotę 4.700 zł. Dotyczy
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Pozostałe zmiany w planie
wydatków bieżących wynikają z wniosków złożonych przez Kierowników
placówek.
I
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16 października Gmina Świebodzice podpisze umowę partnerską ze słowacką Gminą Hrušov

N

a sesji Rady Miejskiej
Świebodzic w dniu 23
sierpnia radni niemal
jednogłośnie przyjęli
uchwałę dotyczącą nawiązania
współpracy z nowym partnerem.
A jeszcze w sierpniu delegacja
świebodzickich samorządowców gościła w Hrušovie. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Zdzisław Pantal oraz
radni Jarosław Dąbrowski
i Sławomir Łukawski w dniach
19-20 sierpnia wzięli udział
w dorocznym święcie słowackich przyjaciół, Hontianskiej
Paradzie.
- W trakcie pobytu rozmawialiśmy m. in. o kształcie przyszłego porozumienia, nad którym

procedowała już Rada Gminy
Hrušov. Nasza Rada Miejska
przyjęła uchwałę partnerską na
wczorajszej sesji - mówi Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans.
Dotychczasowe kontakty obu
gmin miały charakter nieformalny - to dwukrotny udział w hrusovskim festiwalu folklorystycznym Zespołu Akord ze Świebodzic, a także wizyta delegacji
Hrušova na tegorocznych Dniach
Świebodzic. Ich efektem jest
przygotowywanie wniosków
przez organizacje pozarządowe.
16 października 2016r. po raz
kolejny będziemy gościć delegację ze Słowacji. Będzie to wyjątkowa data z dwóch powodów
- nie tylko podpisania umowy

SESJA W SKRÓCIE...

Zmiany w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej
Rada Miejska wprowadziła także zmiany do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku.
Korekta dotyczyła wprowadzenia do planu nowego zadania,
zgłoszonego przez Parafię pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
- dachowa instalacja fotowoltaiczna. Każdorazowo, gdy pojawi się
nowe zadanie do PGE, zmiany musi zatwierdzać RM.

Jakie mamy miasta partnerskie?
G Waldbröl - NIEMCY
Nasz najstarszy partner - umowa partnerska między
oboma miastami została podpisana 15 października
1996 roku.
G Jilemnice - Czechy
Umowa partnerska została podpisana 1 maja
2001 roku.
G Marina Horka - Białoruś
Umowa partnerska została podpisana
31 sierpnia 2001 roku.

z nowym partnerem Świebodzic,
ale i jubileuszu 20 lat partner-

stwa z niemieckim miastem
Waldbröl.

Protesty ostatecznie odrzucone - o co była ta afera?

arówno Sąd Okręgowy
w Świdnicy, jak i ApelaZ
cyjny we Wrocławiu jedno-

znacznie stwierdziły, że ubiegłoroczne wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Świebodzic zostały przeprowadzone
właściwie, oddalając protesty
wyborcze, złożone w tej sprawie.
Protesty były dwa, a wnieśli
je przedstawiciele dwóch ugrupowań - Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice. Protesty
opierały się na tych samych

- bezpodstawnych jak orzekł
sąd - zarzutach. Dotyczących
niewystarczającego, zdaniem
protestujących, podania do wiadomości publicznej informacji
o terminie wyborów, zgłaszaniu
kandydatów, itp. Najwyraźniej
sfrustrowani faktem, że przegapili terminarz, podany do wiadomości zarówno w Biuletynie
Informacji Publicznej, jak i na
tablicach ogłoszeniowych w magistracie, dwaj niedoszli radni
postanowili winą za swoje niedopatrzenia obarczyć Burmistrza Miasta Świebodzice,

a nawet Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Burmistrza - bo
ich zdaniem za słabo poinformował, przewodniczącego - bo
nic nie powiedział na sesji...
Sądy obu instancji oddaliły
protesty uznając, że nie doszło
do naruszenia przepisów Kodeksu Wyborczego, a zamieszczenie informacji w BIP-ie oraz
gablotach z ogłoszeniami
w magistracie - jest jak najbardziej „podaniem do publicznej
wiadomości”.
- Te protesty były od początku skazane na takie właśnie roz-

strzygnięcie, bo zawierały bezpodstawne zarzuty - komentuje
krótko burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Procedury wyborcze zostały przeprowadzone
prawidłowo, co potwierdził sąd.
A jeśli ktoś coś „przespał”, to
chyba powinien mieć pretensje
do siebie. Jeśli chce się pełnić
mandat radnego, należy wykazywać się większym zainteresowaniem sprawami miejskimi,
niż zwykły mieszkaniec.

Radni nie są specjalistami prawa pracy
wie skargi miała do rozpatrzenia Rada
Miejska Świebodzic na ostatniej sesji.
D
Jedna dotyczyła postępowania dyrektora

5 tys. na patrole
Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu - tak brzmi zapis w uchwale, ale chodzi
o przekazanie 5 tys. zł dla naszego komisariatu na tzw. płatne
patrole. Pieniądze w formie darowizny przekazała Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Świebodzicach.

Ośrodka Pomocy Społecznej, druga - ponowna - prowadzenia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta.
Skargami, zgodnie ze statutem, zajęła się
najpierw Komisja Rewizyjna
RM. W jej imieniu głos zabrał
przewodniczący Zbigniew Opaliński, wyjaśniając, że skarga
na dyrekcję OPS dotyczy materii regulowanej przepisami

Pomniki idą
do przycięcia

ie chodzi tu jednak wcale o kamienne
obeliski - ale o drzewa, posiadające taki
N
status.

SPROSTOWANIE
W relacji z pielgrzymki na Jasną Górę, zamieszczonej
w poprzednim numerze, błędnie przypisaliśmy księdza Mirosława
Benedyka do parafii pw. Św. Franciszka - ksiądz Mirosław
oczywiście jest duszpasterzem parafii pw. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego na Osiedlu Piastowskim.
Serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Trzy drzewa rosnące w Parku Miejskim:
dwa klony zwyczajne oraz platan klonolistny,
wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, przycięcia suchych konarów i założenia wiązań,
podtrzymujących i wzmacniających konstrukcję korony. Ponieważ są to drzewa cenne
i stare, posiadające status pomnika przyrody,
na wszelkie zabiegi przy nich wykonywane
musi być zgoda Rady Miejskiej. Stąd uchwała
z tym związana pojawiła się na wtorkowej
(23 sierpnia) sesji RM.
Za głosowało 17 radnych, 1 się wstrzymał
- choć prawdę mówiąc nasuwa się pytanie, nad
czym się tu wstrzymywać? Czyżby pan radny
miał wątpliwości co do słuszności prac? Bo
„polityki” w tym raczej nie da się dopatrzyć...

prawa pracy, co zdecydowanie nie jest
kompetencją Rady Miejskiej.
- Jedyne, co jako Komisja Rewizyjna
mogliśmy sprawdzić, to działania administracyjne, i te, w ocenie komisji, były prowadzone właściwie. Co do kwestii głównej,
podnoszonej w skardze, czyli mobbingu
- nie jesteśmy władni, by się takimi sprawami zajmować, to domena sądu pracy.
Dlatego z ostrożności procesowej Komisja
Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za
bezzasadną. Nadmienię, że w treści skargi
nie zawarto zarzutów dotyczących uchybie

I

prowadzonego postępowania administracyjnego - a tylko to jest władna ocenić
komisja. W zakresie zarzutów dotyczących
stosunku pracy Komisja Rewizyjna uznała,
że nie jest kompetentna do ich oceny.
Uchwałę poparło 12 radnych, 3 było
przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
W zakresie drugiej skargi, komisja podtrzymała swoje poprzednie stanowisko - bo
skarga o niemal identycznej treści, była już
rozpatrywana.
Tu za uchwałą było 14 radnych, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
Sesja w dniu 23 sierpnia 2016 r., skrót
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal zwrócił
uwagę na coraz powszechniejsze zjawisko rowerzystówo, pędzących
chodnikami, i spychających z nich osoby piesze. - Np. na ulicy
Stzregomskiej minęło mnie w ten sposób kilkunastu rowerzystów,
pytałem kilu, dlaczego jadą chodnikiem. Słyszę w odwiedzi, że na
drodze jest niebezpiecznie. Czy Komisja Bezpieczeństwa mogłaby się zająć tym
tematem?
Drugie pytanie radnego Pantala dotyczyło przedłużającej się nieobecności radnego
Dariusza Skalnego, członka Klubu Obywatelskie Świebodzice. - Czy wiemy,
co się dzieje z panem radnym, jakie są przyczyny nieobecności, czy to może
kwestie zdrowotne, czy trzeba z naszej strony jakiejś pomocy?
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans wyjaśnił,
że nie posiada na ten temat żadnej wiedzy oprócz takiej, że przyczyną
absencji radnego są kwestie zawodowe. - Ocena pełnienia mandatu
przez radnego pozostaje w gestii jedynie wyborców - podkreślił
przewodniczący.
A co do zdrowia - pan radny na szczęście chyba cieszy się niezłym,
bo widzieliśmy go uśmiechniętego na Pikniku Lotniczym.

Jesteśmy w blokach
startowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G

mina Świebodzice była gospodarzem kolejnego spotkania Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Wałbrzyskiej. W poniedziałek, 22
sierpnia, burmistrz Bogdan Kożuchowicz gościł 21 szefów
gmin, tworzących Aglomerację.
Witając uczestników burmistrz
Bogdan Kożuchowicz nawiązał
do koncepcji świebodzickiego
lotniska dyspozycyjnego.
- Zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i wydarzeń
typu Piknik Lotniczy, który świeżo za nami, podkreślam znaczenie naszego lotniska w kontekście właśnie Aglomeracji Wałbrzyskiej i potrzeb komunikacyjnych - zaznaczył gospodarz
spotkania.
Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej - lider AW zaapelował

wieści z miasta

do gmin o wsparcie starań Świebodzic w budowie lotniska.
Głównym tematem posiedzenia komitetu było przedstawienie bieżących informacji dotyczących ogłoszonych oraz planowanych w najbliższym czasie
konkursów, realizowanych w ramach ZIT AW przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Bożena Dróżdż - dyrektor
IPAW - Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej przekazała uwagi dotyczące pierwszych naborów, wskazała także
błędy, jakie popełniają beneficjenci i na co trzeba uważać
przygotowując wniosek.
Szefowie gmin-członków AW
dyskutowali również nad nowym naborem na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Nabór wniosków miał ruszyć już w marcu,
ale jest szansa, że ponownie

LISTY DO REDAKCJI

ublikujemy dziś list, nadesłany przez jednego z rodziców,
P
dotyczący parkowania w są-

siedztwie placówek szkolnych,
by wysadzić dziecko idące na
zajęcia. Niestety, wielu rodziców
łamie przepisy i naraża innych
uczestników na niebezpieczeństwo. Co Państwo o tym sądzicie? Jak rozwiązać problem?
Niebezpiecznie jest nie tylko na
opisywanym przez naszego
Czytelnika skrzyżowaniu ale
także m. In. w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 4. Zapraszamy
do dyskusji, piszcie do nas na
adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.
Zbliża się nowy rok szkolny,
a wraz z nim powrót obowiązków. Rodzice odwożą dzieci do
szkoły... Na przykładzie Zespołu
Szkół nr 2 przy ulicy Mieszka
Starego na Osiedlu Piastowskim
przeanalizujmy co „wyprawiają” zatroskani rodzice. Szkoła
jest usytuowana przy skrzyżowaniu ulic Pobożnego i Meszka
Starego. Wynikają stąd pewne
komplikacje dla rodziców-kierowców - otóż jest tam niewiele
miejsc, gdzie można zaparkować
auto.
Co ciekawe kierowcy doskonale znają przepisy - gdy pojawia sie patrol Policji lub Straży

Miejskiej jak za dotknieciem czarodziejskiej różdżki wszyscy stosują sie do przepisów ruchu drogowego. Gdy patrol zniknie
- Sodoma i Gomora. Obowiązuje
zasada - kto bezczelny, ten żyje.
Jeżeli kierowca czuje sie bezkarnie, to pozostawi auto nawet na
skrzyżowaniu. Nie ma znaczenia,
że innym znakomicie utrudni to
poruszanie się, ważne aby Pan
(lub Pani) kierowca miał/a blisko do szkoły. Nie ma też znaczenia, że parkując przed przejściem dla pieszych kierowca
zasłania innym małe dzieci
- o tragedię nie trudno. Szkoła,
rozumiejąc problemy udostępnia
w godzinach porannych swoje
boisko dla zmotoryzowanych
rodziców - korzysta z tego tylko
część rodziców. Najbardziej
smutne jest to że łamiący przepisy rodzice świadomie lub nieświadomie uczą chamskiego
zachowania i łamania przepisów
swoje dzieci. zatem z następnym
pokoleniem będzie tylko gorzej.
Miasto od czasu do czasu
przysyła patrole Policji lub
Straży Miejskiej (co normalizuje
sytuację na chwilę), ale jesteśmy
małym miasteczkiem i nie stać
nas na pilnowanie okolic wszystkich szkół non-stop. Może czas
przejść do ukrócenia niesfornych
kierowców. Ponieważ nasze mia-

ruszy 30 września i tak jak
w poprzednich ustaleniach, liderem projektu będzie Wałbrzych.
W projekcie będzie uczestniczyło 14 gmin, w tym Gmina Świebodzice. Do tej pory w Świebodzicach zgłosiło się 45 właścicieli obiektów, którzy mają już
wykonane audyty, jest też spora

grupa mieszkańców zainteresowana tą tematyką.
O szczegółach i terminach
ponownego naboru będziemy
informować za pośrednictwem
portalu miejskiego
www.swiebodzice.pl,
Gazety Świebodzickiej oraz
profilu miasta na Facebooku.

piątek, 2 IX 2016

5

Złote Gody STOKROTKI

J

ubileusz 50 lat istnienia świętowały Rodzinne Ogrody
Działkowe STOKROTKA.
Okolicznościowe spotkanie odbyło się w niedzielę, 28 sierpnia.
Z prezentem i gratulacjami
dla działkowców zjawiły się

sto jest monitorowane, o czym
informują tablice przy wjeździe
do Świebodzic proponuję rozszerzyć monitoring o okolice szkół.
Dyżurny Komisariatu Policji
kliknie fotkę, a w wolnej chwili
jakiś policjant wyśle mandat do
krewkiego kierowcy. Taryfikator
jak niżej:


Art.97 KW w zw. z art. 46
ust 1 100-300 zł 1 pkt karny
Parkowanie w sposób utrudniających ruch.
 Art.97 KW w zw. z art. 49
ust 1 pkt 2 100-300zł 1 pkt karny
Parkowanie na przejściu dla pieszych lub w odległości mniej niż
10 m od przejścia.
 Art.97 KW w zw. z art. 49
ust 1 pkt 1 300 zł 1pkt karny
Parkowanie na skrzyżowaniu
lub w odległości mniejszej niż 10
m od skrzyżowania.

władze naszego Miasta: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans. Na
ręce Prezesa ROD STOKROTKA Edmunda Sołowija przekazali ogromny, urodzinowy
tort oraz pamiątkowy dyplom.

Parkując na skrzyżowaniu
przed pasami (w sposób utrudniający ruch) można dostać
3 punkty karne i 900 pln grzywny. Pozostaje jeszcze obszar parkowania w bramie wyjazdowej
lub w sposób utrudniający wyjazd/wjazd z/do bramy oraz parkowanie na miejscu dla inwalidów. Pamiętać należy o zakazie
parkowania po lewej stronie
jezdni (na Pobożnego jest zakaz,
na Mieszka w godzinach porannych nie uda się dowieść tezy
o małym ruchu).
Uważam, że monitoring
ukróci bezkarność kierowców
(nie będą wiedzieli czy Policja
patrzy czy nie), a system zwróci
się w ciągu tygodnia.

Czytelnik Kuba

Po raz pierwszy członkowie AW spotkali się na posiedzeniu
w Świebodzicach

- Jesteście niezwykle ważni,
ogrody działkowe to nie tylko
zielone płuca miasta, ale i wpływające na estetykę miejsca
pełne zieleni, kwiatów i dobrej
energii, płynącej od ludzi,
którzy je uprawiają. Serdecznie
gratuluję, dziękuję za dotych-

czasową współpracę - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Obszerna relacja z tej uroczystości i fotoreportaż w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej - 16 września.


W następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej:

 Sprawdź, kto jest twoim dzielnicowym
i z czym możesz się do niego zgłosić!
 50-lecie ROD „Stokrotka”

 Gmina składa kilka dużych projektów
w ramach tzw. Niskiej emisji
- prezentujemy, jakie.
 Do tego relacja z miejskich dożynek
oraz rozpoczęcia roku szkolnego
z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej.

Kup gazetę 16 września!

Pierzaści lokatorzy
w Czwórce!
6

N

w naszej Gazecie! 660 157 518

owa elewacja z pewnością ucieszy dzieci,
które wróciły po wakacyjnej przerwie na zajęcia do Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4. Ale i ptaki,
które dotychczas gniazdowały
pod parapetami okiennymi, też
mają powody do zadowolenia.
W ramach termomodernizacji
wykonano dla nich specjalne
budki, w których mogą bezpiecznie mieszkać i wychowywać potomstwo. Okazuje się, że
jedna z budek ma już lokatora.
Szef ekipy wykonawczej, gdy
byliśmy na miejscu zrobić kilka
zdjęć, przekazał, że w jednej
z budek zamieszkał ptak, który
najprawdopodobniej już tu gnia-

Reklamuj się

inwestycje
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zdował. I teraz niejako „przeprowadził „się z kawalerki do całkiem sympatycznego mieszkanka.
Budki mają po dwa wejścia,
idealnie wtapiają się w elewację,
a co najważniejsze - spodobały
się nowym lokatorom, a to chodziło.
Termomodernizacja budynku
Czwórki to nie tylko ocieplenie
ścian i stropodachu, ale także
wymiana rynien i rur spustowych. System ogrzewania pozostał bez zmian, gdyż nie wymagał wymiany.
Koszt inwestycji to ponad
500.000 zł, finansowany jest
z budżetu miasta.
I

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

„Wykopki”
na Piastowskim

ozkopy w kilku miejscach przy obwodnicy osiedla to nic
innego, jak prace prowadzone przez Tauron na zlecenie miaR
sta, w ramach umowy na serwisowanie urządzeń i sieci oświetle-

nia ulicznego. Prowadzona jest tu wymiana linii i słupów oświetleniowych, na odcinku ul. Mieszka I od przejścia w kierunku ul.
Łącznej aż do ul. 11 Listopada.

Elewacja prezentuje się bardzo ładnie. Budki idealnie się z nią
komponują

Przedszkole nr 2 - w środku gotowe
T

rwają jeszcze prace związane z termomodernizacją budynku A Przedszkola nr 2 przy ul. Księcia Bolka.
Wewnątrz budynku wszystko jest już gotowe, natomiast nieco przedłużą się prace
zewnętrzne, związane z dociepleniem
i nową elewacją.
Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na
organizację zajęć zarówno w przedszkolu,
jak i żłobku.
Zadanie realizowane jest ze środków
własnych gminy, koszt to blisko 800.000 zł.
Dwa lata temu została przeprowadzona
termomodernizacja budynku B przy ul.
Bolesława Krzywoustego.
I

Szkoda, że to już koniec

Spokojnie, wszystko jest na gwarancji
ieszkańców ulicy Henryka
Sienkiewicza zbulwersoM
wał ponowny remont nawierz-

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

chni tej ulicy. Rzeczywiście,

Bociany odleciały, rok szkolny rozpoczęty, na polach leżą
bele ze słomy - to znak, że lato nieodwołanie się kończy...

jezdnia i chodniki były wykonywane nie tak dawno, w ramach dużego zadania rewitalizacji ulic Starego Miasta.
Dlaczego Sienkiewicza znów
musiała być rozkopana? Wyjaśniamy i uspokajamy: wszystkie prace wykonywane są w ramach gwarancji powykonawczej, gmina nie płaci za nie ani
złotówki.
Okazało się, że w kilku miejscach nawierzchnia z kostki
uległa zapadnięciu, na co zwracało uwagę wielu mieszkańców,
w sprawie interweniował także
radny Jan Klepiec.
Wykonawca został wezwany
do usunięcia usterek, dlatego
droga została 25 sierpnia zamknięta. Trzeba było zdjąć kostkę

i przygotować nowa podbudowę jezdni, bo to ona najprawdopodobniej była przyczyną powstania uszkodzeń.

Remont i związane z nim
utrudnienia (odcinek od skrzyżowania z ul. Młynarską do
Rynku jest zamknięty) potrwają
maksymalnie dwa tygodnie.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piknik lotniczy
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Odlotowy, bezpieczny
i peen atrakcji
Piknik otworzył burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, zapraszając do korzystania
z przygotowanych atrakcji.
A tych było jeszcze więcej, niż
w edycjach poprzednich.
Wśród nich największą sensację wzbudziły wojskowe śmigłowce, w tym potężny, transportowy Mi-8, którym przylecieli do nas piloci z 1 Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej
oraz zwinne „Puszczyki”, śmigłowce z 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie. Piloci
tych ostatnich dali wspaniały
popis najwyższych umiejętności
prezentując pokazy zarówno
w sobotę, jak i w niedzielę, gdy
pogoda nieco się poprawiła.
Wszyscy mogli natomiast zajrzeć do wnętrza wojskowych
maszyn, zapytać pilotów o wyposażenie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Do śmigłowców
ustawiały się prawdziwe kolejki,

ale nikt nie narzekał, bo zdecydowanie było warto.
Nad głowami piknikowiczów
niemal nieprzerwanie pojawiały
się przeróżnego rodzaju statki
powietrzne, szybowce, modele
latające i oczywiście skoczkowie
spadochronowi, jako że rozegrane zostały tradycyjnie Zawody
Spadochronowe na celność lądowania o Puchar Burmistrza
Świebodzic. Mogliśmy podziwiać precyzyjne lądowania mimo wietrznej i utrudniającej
wykonanie perfekcyjnego skoku
aury.
Na ziemi też działo się wiele,
kursowały tu pojazdy militarne
SKOT i BRDM, można było
także obejrzeć ekspozycję sprzętu lotniczego i militarnego, m.in.
stację radiolokacyjną, prezentowaną przez III Brygadę Wojsk
Radiotechnicznych we Wrocławiu, a także wóz strażacki. Sporą sensację wzbudzali zamasko-

wani członkowie Grupy Rozpoznawczej „Wilk”.
Ciekawych wrażeń dostarczył
pokaz umiejętności psa-celnika,
pracującego dla wrocławskiej
Służby Celnej a także sporty dla
czworonogów, zaprezentowane
przez prywatnych hodowców.
Dla najmłodszych była bogata
strefa zabaw, a w niej m. in.
dmuchany zamek, gry zręcznościowe, malowanie buziek i wiele innych. W namiocie promocyjnym Gminy Świebodzice,
który był oblegany przez odwiedzających, każdy mógł otrzymać
piknikową naklejkę, balon i obowiązkowy, pamiątkowy samolocik. Wydział Promocji UM przygotował także ciekawe konkursy
z nagrodami.
Muzyczną niespodzianką był
koncert zespołu Elektro-Górale.
Przy okazji dobrej zabawy
każdy mógł także pomóc potrzebującym - prowadzona była
zbiórka do puszek na leczenie

Piknik otworzył tradycyjnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Policyjny śmigłowiec przyleciał do nas z Wrocławia

Nie tylko samoloty budziły ciekawość - takie pojazdy, w dodatku
przewożące uczestników pikniku, to było coś!

Na trawie, w powietrzu, wszędzie czuć było klimat lotniczy.
Nad głowami wciąż przelatywały jakieś samoloty lub śmigłowce
chorej świebodziczanki, pani
Emilii, zorganizowano także
licytację obrazu przekazanego
przez wojsko na rzecz chorego
pilota, który jest zaprzyjaźniony
z TLS.
Dla aktywnych była charytatywna zumba.

FOT. ABP, WYDZIAŁ PROMOCJI UM I PIOTR STRZELECKI

T

ak, najkrócej, można
określić tegoroczny Piknik Lotniczy w Świebodzicach. Każdy odwiedzający znalazł tu chyba coś dla
siebie - bo były widowiskowe
pokazy wojskowych śmigłowców i samolotów, skoki spadochronowe, pokazy psów, strefa
zabaw dla dzieci, wozy opancerzone, stacja radiolokacyjna
i wiele, wiele innych, lotniczych
- i nie tylko - atrakcji. Według
szacunkowych danych, piknik
odwiedziło około 3 tys. osób.
Organizatorem tego wydarzenia, które miało już piątą edycję,
był Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
i Towarzystwo Lotnicze.
Choć niedziela spłatała nam
psikusa i lało w zasadzie przez
pół dnia, to sobota wynagrodziła
to wszystkim odwiedzającym
świebodzicki Piknik Lotniczy,
o czym świadczyły tłumy na
naszym lotnisku gminnym.

Skoczkowie spadochronowi jak zawsze pokazali najwyższe
umiejętności

Odlotowy Piknik Lotniczy
potrwał do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy harcerzom ze
Szczepu IMAGO i Świebodzickiej Drużynie Harcerzy Virtus za
zabezpieczenie pomocy medycznej i opiekę nad maluchami
w strefie zabaw.

Odlotowy, bezpieczny i pełen atrakcji
8

piknik lotniczy
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Piknik na szóstkę
I BOGDAN KOŻUCHOWICZ
I Burmistrz Miasta Świebodzice
- Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które
odwiedziły nasz piknik, sądząc z frekwencji, była
ona imponująca, bo i atrakcji przygotowaliśmy
naprawdę wiele. Tu chciałbym szczególnie podziękować członków
Towarzystwa Lotniczego za świetne przygotowanie imprezy,
bardzo dużo nowych atrakcji, za logistykę, bezpieczeństwo.
Wszystko było na najwyższym poziomie i docenili to uczestnicy,
przybywając tłumnie na świebodzickie lotnisko. Bardzo także
dziękuję harcerzom, którzy po raz kolejny tak aktywnie włączają się
w miejską imprezę.
Myślę, że V Piknik Lotniczy należał do wyjątkowo udanych, i nawet
niedzielna pogoda nie zepsuła nam humorów. Już dziś zapraszam
Państwa na przyszłoroczną edycję, a Towarzystwo zapowiada,
że przygotuje jeszcze więcej niespodzianek.
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Balony, śmigłowce i nie tylko
I GRZEGORZ GLEGOŁA
I Prezes Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach
- W moim odczuciu piknik okazał się sukcesem,
w sobotę odnotowaliśmy naprawdę tłumy
odwiedzających, a w niedzielę, pomimo fatalnej pogody, odbyły
się zawody spadochronowe - rozegrano 4 pełne kolejki skoków,
tj.69 skoków spadochronowych, wykonano 3 pokazy śmigłowca
sw-4 plus jeden trening, 3 pokazy akrobacji szybowcowej i jeden
pokaz spadochronowy oraz balonowy.
Łącznie w nastym pikniku uczestniczyło 31 statków powietrznych
oraz około 40 członków personelu latającego i 16 skoczków
spadochronowych.
Według danych szacunkowych (parking, transport autobusowy
ZGK) w trakcie pikniku naszą imprezę odwiedziło
około 2,5- 3 tysiące widzów, to wspaniały rezultat.
Wszyscy planujemy już kolejną edycję, w sierpniu 2017 r.,
i postaramy się, by atrakcji było jeszcze więcej.

Liczne konkursy, przygotowane
przez Wydział Promocji UM,
cieszyły się dużym powodzeniem.
Każdy coś wygrywał

Przez lornetkę lepiej widać

Pamiątkowe zdjęcie szefa TLŚ Grzegorza Glegoły i burmistrza
Bogdana Kożuchowicza z pilotami

W tej edycji pikniku na lotnisku pojawiło się sporo czworonogów,
prezentujących umiejętności. To m. in. pies służby celnej i inne
psy służbowe

Puszczyk w akcji - niesamowite popisy pilotów wojskowych
śmigłowców dosłownie zapierały dech w piersiach

Niebieski namiot Gminy Świebodzice by chętnie odwiedzany
przez gości pikniku, można tu było otrzymać naklejkę i inne
materiały promocyjne

Podziękowania i upominki dla sympatycznych pilotów przekazał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Mamy nadzieję, że do nas wrócą
za rok!

Transportowy Mi-8 nie latał podczas pikniku - jego śmigła
mogłoby zdmuchnąć co poniektóre, lżejsze samoloty!

Nagrody i dyplomy dla dzielnych skoczków

Publiczność wręcz napierałą na barierki, każdy chciał mieć jak
najlepszy widok

Zamaskowani i uzbrojeni? Spokojnie, to tylko członkowie Grupy
Rozpoznawczej „Wilk”

Jak to jest usiąść za sterami wojskowego śmigłowca? - Po minie
widać, że super

Wóz strażacki z wysięgnikiem - chętnych na podniebną
przejażdżkę nie brakowało

Awantura w Pacynkowie
10

T

żegnamy wakacje
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o zabawny tytuł równie
zabawnego przedstawienia, które dzieci
mogły obejrzeć w ostatnią niedzielę wakacji, 28 sierpnia. Po raz drugi spotkaliśmy się
w Parku Miejskim, by obejrzeć
przedstawienie kukiełkowe,
i znów towarzyszyła nam

cudowna, słoneczna pogoda.
Śmiechu było co niemiara, bo
znakomita aktorka pani Bożena
Oleszkiewicz i jej przesympatyczne kukiełki: Pacusia, Pacydło, Pan Walizka i inne, zabawne stwory, dostarczyli widzom świetnej, godzinnej zabawy na świeżym powietrzu.

Organizatorami letnich spektakli w parku były: Wydział Promocji
oraz Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach

Zresztą, po spektaklu wiele osób
mówiło, że letni teatrzyk to
doskonały pomysł władz miasta
i wszyscy zgodnie podkreślali,
że w przyszłym roku także chcą
takich wydarzeń.
- Cieszę się, że nasze propozycje podobają się mieszkańcom, chcą w nich uczestniczyć
i proszą o następne edycje, to
oznacza, że pomysł był dobry
i warto go rozwijać - podsumował burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który w ramach dodatkowej niespodzianki częstował
po spektaklu wszystkich uczestników słodkościami.
Po przedstawieniu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz spotkał
się także z paniami, uczestniczącymi w letnich zajęciach
zumby i jogi, których organizatorem także był samorząd, a do-

kładnie Wydział Promocji UM.
I tu także zainteresowanie było
spore, a ćwiczący już „zaklepali”
swoje uczestnictwo za rok. Dla
pań była jeszcze dodatkowa niespodzianka - pyszne jabłka od
pana burmistrza.
Więcej zdjęć na:
www.swiebodzice.pl.
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Charyzmatyczny duchowny
znów w Świebodzicach
rozmaitości
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ciu kontynentach. Z jego nauczania i uzdrawiania skorzystały tysiące ludzi. W głoszeniu
Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych
poglądach i bezkompromisowy.
Cały swój czas poświęca niesieniu pomocy ludziom poprzez
spowiedź, porady i uzdrawianie.
Przygotowując materiał, korzystaliśmy ze strony internetowej parafii:
www.parafia-albert.eu.

FOT. WWW.PARAFIA-ALBERT.EU

O

jciecJames Manjackal
już po raz drugi prowadził w Świebodzicach
rekolekcje dla małżeństw. Setki par uczestniczyły
w tych wyjątkowych spotkaniach w dniach 11-14 sierpnia.
Rekolekcje odbywały się w hali
sportowo-widowiskowej OSiR
Świebodzice, sp. z oo.
Uczestników rekolekcji odwiedził biskup świdnicki Ignacy
Dec, który spotkał się z Ojcem
Jamesem. W wyjątkowych spotkaniach z duchownym z Indii
wziął także udział ks. Mirosław
Benedyk z parafii pw. Św. Brata
Alberta, na terenie której odbywały się rekolekcje. Biskup świdnicki odprawił także mszę świętą
i wygłosił homilię do zebranych.
W rekolekcjach uczestniczyło
ok. 450 małżeństw.
Ojciec James Manjackal prowadzi rekolekcje w duchu Odnowy Charyzmatycznej na całym świecie. W 1976 roku został
wysłany przez Zgromadzenie
Misjonarzy Św. Franciszka Salezego (MSFS), PołudniowoZachodniej Prowincji Indii z misją „Ewangelizacji Świata”. Odwiedził dotychczas ok. 100 krajów na całym świecie, głosząc
Słowo Boże na wszystkich pię-

Przyjmowanie wniosków o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
sierpnia 2016 r. rozpoczęło się przyjmowanie
wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu
1alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2016/

2017.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach ul. marsz J. Piłsudskiego 8,
pokój nr 7 po raz kolejny będą przyjmowane
wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2016/2017.
W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem
dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierp-

nia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia
31 października. Natomiast w przypadku, gdy
wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia
31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik
nastąpi do dnia 30 listopada.
I

Ważne dla stowarzyszeń
zanowni Państwo. W terminie 24 miesięcy od dnia
S
wejście w życie znowelizowa-

nych przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393), tj. od dnia 20 maja
2016 r. stowarzyszenia zwykłe
działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r.
- obowiązane są dokonać wpisu
do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych, o której mowa w art.
40 ust. 5 w/w ustawy.
Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy
prawa. Do dnia dokonania
wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na pod-
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stawie przepisów dotychczasowych. Poniżej znajdują się wymagane dokumenty wpisu do
ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ponadto zgodnie z art. 40
ust. 1 a-c ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie
zwykłe może we własnym
imieniu nabywać prawa, w tym
własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywane.
Każdy członek odpowiada za
zobowiązania stowarzyszenia
zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami
oraz ze stowarzyszeniem (1a).
Odpowiedzialność ta powstaje

z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego
okaże się bezskuteczna (1b).
Przepis ust. 1b nie stanowi
przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi,
zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże
się bezskuteczna (1c). Wszelkich dodatkowych informacji
udzieli Państwu Pani Justyna
Krygier - Inspektor w Biurze
ds. Europejskich i Współpracy
z organizacjami Pozarządowymi,
tel. 74/85-00-439,
e-mail:
justyna.krygier@
powiat.swidnica.pl.

Piszcie do nas! gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
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Zabytkowych Parowozów

10-11 WRZEŚNIA

O

d 2011 roku Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku organizuje Gale Parowozów
- Międzynarodowe Zloty Zabytkowych Lokomotyw. Celem
przedsięwzięcia jest popularyzacja idei ochrony zabytków techniki kolejowej. Na dwa dni teren

dawnej Parowozowni w Jaworzynie Śląskiej znów zaczyna
tętnić kolejowym życiem.
W poprzednich edycjach
- 2011, 2012, 2013, 2014 oraz
2015 udział wzięły czynne,
zabytkowe lokomotywy parowe
z Republiki Czeskiej, Niemiec
oraz Polski. W zeszłorocznej

9-11 września

W piątek 9 września - wernisaż pokonkursowej
wystawy „XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS
FOTOGRAFII - ZESTAW - ŚWIDNICA 2016”
oraz wręczenie nagród.
 godz. 18.45 wernisaż wystawy, natomiast
 godz. 19.30 wykład /Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18/
10 września /sobota/
 godz. 10.00

START „XXV FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2016”
/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/
 godz. 16.00
wernisaż wystawy
/Galeria Fotografii, Rynek 44/
 godz. 17.00
wykład
Wernisaż wystawy

3-4 września - Stara Kopalnia, Wałbrzych
SARSA, PECTUS
 4 września KAYAH
Ponadto: finał Wałbrzych
ma Talent, Wałbrzyska
Szkoła Talentów, dużo
muzyki
i zabawy, wypasione
wesołe miasteczko
oraz laser show,
specjalne propozycje
na święto miasta: Teatru
Dramatycznego,
Muzeum Porcelany,
Biblioteki pod Atlantami,
RC Wałbrzych
 sobota,
3 września 2016
od 15.00
atrakcje dla dzieci
16.00
Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”

edycji uczestniczyło 6 lokomotyw parowych i przeszło 12 000
odwiedzających, co sprawia, że
Gala Parowozów 2015 była największym wydarzeniem promującym zabytki techniki kolejowej w tej części Europy (pogranicze polsko-czesko-niemieckie)
i jednym z największych w Polsce.
W trakcie Gali Parowozów
2015 zrealizowaliśmy również
11 pociągów specjalnych - do
Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy oraz jeden dookoła Gór
Sowich.
Tegoroczna edycja zorganizowana zostanie tradycyjnie już w
II weekend września - tj. 10 i 11.
Udział potwierdziły:
1. Republika Czeska
 Lokomotywa parowa 423.
0145 z Jaromierza,
 Lokomotywa parowa 213.
901 z Brna,

XXIX

 3 września
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co ciekawego w okolicy
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grupy taneczne WOK
18.00
zespół Plus50
Justyna Piela
20.00
Sarsa
21.00
Pectus
dj Adrena Line
grupa ognia Impuls
 niedziela,
4 września 2016
od 15.00
atrakcje dla dzieci
16.30
Wałbrzych ma Talent
Natalia Sumpor
finał Wałbrzych
ma Talent
21.00
Kayah
ok. 22.30
lasershows

Zdrowie
tarostwo Powiatowe
w Świdnicy zaprasza
S
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 Wrocławiu. 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.


2. Polska
 Lokomotywa parowa OKz
32-2 ze Skansenu w Chabówce,
 Lokomotywa parowa Pt47
-65 z Parowozowni Wolsztyn,
 Lokomotywa parowa Ty42
-24 z Pyskowic,
 Lokomotywa parowa TKt
48-18 z Jaworzyny Śląskiej, która tradycyjnie będzie pełnić obowiązki gospodyni zlotu.

Na Gali Parowozów 2016 r.
zorganizowane zostaną Muzealne Pociągi Specjalne do Wrocławia (które obsłuży Pt47-65),
Wałbrzycha gdzie planujemy
posłać Ty42-24 oraz do Świdnicy i Dzierżoniowa, gdzie spotkać będzie można OKz32-2,
423.0145 i TKt48-18. Dokładne
Rozkłady Jazdy pociągów podane zostaną na początku września.
W piątek 9.09.2016 r. odbędzie się w Muzeum kino plene-

rowe, w niecodziennej scenerii
- tętniącej życiem parowozowni
- wyświetlony zostanie film, bliski sercu każdego miłośnika
kolei - „Człowiek na torze” Andrzeja Munka z 1955 r. Będzie to
również pierwszy publiczny
pokaz filmu po jego cyfrowej
rekonstrukcji. O godzinie projekcji poinformujemy po wrześniowej aktualizacji Rozkładu
Jazdy.
W sobotę 10.09.2016 r. o godzinie 20:00 zapraszamy na
spektakl pt. „Zembrzuski” dedykowany polskiemu konstruktorowi lokomotyw - inż. Kazimierzowi Zembrzuskiemu. W teatralny, nieco niecodzienny sposób spróbujemy przedstawić sylwetkę błyskotliwego inżyniera
i czasów, w których tworzył
swoje największe dzieła - lokomotywy Pt31 czy Pm36...
W spektaklu, obok aktorów, wystąpią również lokomotywy

/Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 34/
 godz. 19.00-21.00
FOTOPREZENTACJE
w Wieży Ratuszowej
wernisaże wystaw autorskich:
/Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 2/
 godz. 22.00
META „XXV FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO

- czynna Pt47-65 z Wolsztyna
oraz stanowiąca nieczynny (póki
co!) eksponat Pt31-49 z kolekcji
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.
Tradycyjnym punktem programu każdego zlotu zabytkowych lokomotyw jest parada, jak
Polska i świat długi i szeroki,
parowozy prezentują się w trakcie przejazdów indywidualnych
i grupowych. W trakcie Gali
Parowozów miejsce ma jednak
niecodzienna parada,nocna.
Wszystkich miłośników technoestetycznego piękna parowozów zapraszamy po sobotnim
spektaklu, ok. 22:00 na stację
w Jaworzynie Śląskiej gdzie
tylko w blasku gwiazd i peronowych jarzeniówek zaprezentują
się wszystkie uczestniczące
w Gali Parowozy.
Zespół Muzeum

2016”
/Klub “Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/
11 września /niedziela/
 godz. 12.00
Wręczenie nagród „XXV FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2016” /Teatr, Rynek 44/

Okiem Młodych - tego
nie można przegapić
rozmaitości
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Nagród Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w kategorii
„Krajowe wydarzenie filmowe”.
Więcej na:
www.okiemmlodych.pl
9. Okiem Młodych. Przyszłość jest dziś.
Przyszłość jest dziś - w tym
sformułowaniu zawiera się tyle
przemyśleń na istotne wg nas
kwestie, że zdecydowaliśmy się
takie właśnie hasło nadać 9. edycji Okiem Młodych. Przyszłość
jest dziś, bo stoimy dziś przed
wieloma różnorakimi wyzwaniami, które najprawdopodobniej diametralnie zmienią nasze
bliskie i dalekie otoczenie, jak
np.: fala migracji, nieprzemijająca recesja gospodarcza czy
narastająca atomizacja człowieka w świecie zachodnim. Przyszłość jest dziś, ponieważ takie
zjawiska jak dynamiczny rozwój
internetu, rosnąca popularność
rzeczywistości wirtualnej czy
przyzwyczajenie do interaktywności zmieniają nasze postrzega-

szystkich mieszkańców Dolnego
Śląska zapraszamy
na „Tournée Okiem
Młodych” - spotkania z najlepszymi filmami ósmej edycji
i zapowiedź nadchodzącej, dziewiątej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”,
który dobędzie się w dniach 1218 września w Świdnicy.
Pokazy filmów odbędą się
w kilku miastach - między innymi także w Świebodzicach, już
9 września, serdecznie zapraszamy.
MFFD „Okiem Młodych” od
2008 roku prezentuje najciekawsze kino dokumentalne - przede
wszystkim młodych, obiecujących reżyserów. Co roku - na
czas festiwalu - Świdnica zamienia się w miejsce spotkań dla
amatorów, profesjonalistów i pasjonatów świata kina. Zeszłoroczna edycja „Okiem Młodych” została nominowana do

Ensemble, Ensemble...

nie i doświadczanie świata.
Przyszłość jest dziś, bowiem
kino dokumentalne namiętnie
eksploruje nowe sposoby opowiadania, do mockumentu czy
dokumentu animowanego, dołączają formy crossmedialne
i transmedialne, dokumenty sieciowe, dokumenty interaktywne
oraz VR.
Przyszłość jest dziś - społecznie, technologicznie, filmowo.
Zmiany dokonują się w tempie
nieznanym do tej pory ludzkości. Warto trzymać rękę na pulsie. My się staramy. Zachęcamy
Was wszystkich z okazji 9.
Okiem Młodych. Staramy się
być tak różnorodni, jak urozmaicone bywa współczesne kino
dokumentalne, a impreza nasza
rokrocznie staje się okazją do
interakcji i integracji lokalnej
społeczności z ekspertami ze
świata filmu oraz młodymi
adeptami sztuki filmowej.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem

wal Kameralistyki im. Księżnej
Daisy w Książu i kolejny raz
seniorzy skupieni przy Miejskiej Bibliotece publicznej
uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Inicjatorem festiwalu w 2004 r.
był Marek Markowicz, muzyk Filharmonii Olsztyńskiej
i Opery Krakowskiej, który podjął starania, by w przepięknych wnętrzach zamku w okresie letnim rozbrzmiewała muzyka mistrzów. Formułę festiwalu przyjęto ze Stanów Zjednoczonych. Wybitni muzycy
oraz grono studentów zainteresowanych rozwojem umiejętności warsztatowych na codziennych, wielogodzinnych
próbach przygotowują wspólny
repertuar. Uhonorowaniem tej
pracy są koncerty profesorów
i adeptów muzyki, które stają

FOT. JANINA DUBROWNIK

o raz XIII w niedzielę 21
sierpnia zainaugurowany
P
został Międzynarodowy Festi-

się wydarzeniem kulturalnym
regionu.
W tym roku, przez 8
kolejnych dni, rozbrzmiewała
muzyka kameralna, zwana
dawniej „pokojową”, a melomanom dano okazję pod hasłem „Od Pragi do Petersburga”
wysłuchać dzieł powstałych
w słowiańskiej części Europy.
W programie znalazły się m. in.

R E K LA M U J S I Ę !
W G a ze c i e Ś w i e b o d z i c k i e j

tel. 660 157 518

utwory Witolda Lustosławskiego, Dmitija Szostakowicza,
Antonina Dvoraka. Siergieja
Prokofiewa, Igora Strawińskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanowskiego i Piotra Czajkowskiego.
Dodatkową atrakcją stał się
gościnny koncert muzyków
Festiwalu „Krzyżowa-Music” ,
który poprzedził niedzielną
inaugurację w dniu 18 sierpnia,
a okazał się prawdziwą perełką
dla wielbicieli muzyki poważnej, gdzie muzycy na zakończenie wysłuchali owacji
publiczności na stojąco.
XIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy okazał się szczęśliwą
liczbą, a seniorzy skupieni przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach oraz pozostali uczestnicy festiwalu z niecierpliwością oczekiwać będą
przyszłego roku.
Beata Wiciak

Młodych w Świdnicy to arena
prezentacji najważniejszych
nowych dokumentów z całego
świata. Podczas imprezy swoją
przestrzeń otrzymują młodzi filmowcy - twórcy do 30. roku
życia z filmami do 30 minut
mogą wystartować w Konkursie
Głównym, a nieprofesjonalni
autorzy półgodzinnych dokumentów, którzy nie przekroczyli
21 lat - w Konkursie Młodzie-

żowym. Program imprezy uzupełniają pełnometrażowe filmy
dokumentalne, nagradzane na
największych festiwalach filmowych świata, w tym roku zebrane pod wspomnianym hasłem
Przyszłość jest dziś, a także spotkania z twórcami, debaty, warsztaty, pokazy dla seniorów oraz
edukacyjne projekcje dla młodzieży.
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Okiem Młodych, oprócz współpracy z klubami seniora i szkołami ponadgimnazjalnymi, działa
również na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy. Tamtejsi osadzeni z oddziału więziennego
przyznają od kilku lat swoją własną nagrodę (Kinematografek)
w Konkursie Głównym oraz
spotykają się z młodymi dokumentalistami.
I

Sportowa półkolonia
była super!
14

sport
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obiegła końca sportowa półkolonia organizowana przez OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
Grupa dzieci ze świebodzickich
szkół miała okazję przez trzy
tygodnie skorzystać z zajęć
w obiektach sportowych przygotowanych przez wykwalifikowanych instruktorów.
Codziennie od poniedziałku
do piątku, w okresie od 1 do 19
sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia 2016 r.), uczestnicy sportowej półkolonii mieli możliwość
aktywnego spędzenia czasu próbując swych sił w różnych dyscyplinach sportu. W programie
przewidziano zajęcia na krytym
basenie, gdzie dzieci korzystały
z lekcji pływania. Ponadto brały
udział w grach i zabawach organizowanych w hali sportowej, na
boiskach i w kręgielni. Dużą
atrakcję stanowiły zajęcia prowadzone przez Mariusza Cieślińskiego z elementów kickboxingu, boksu i samoobrony. Spo-

rym zainteresowaniem cieszył
się miniturniej tenisa stołowego,
gra w badmintona i wiele innych
atrakcji o typowo sportowym
charakterze. Każdego dnia po
zrealizowaniu programu dzieci
miały możliwość wybrania się
na wspólny obiad.
Zakończenie półkolonii odbyło się w dwóch blokach. W pierwszym rodzice mogli zobaczyć,
jakie postępy poczyniły ich pociechy w nauce pływania, a w drugim uczestnikom kolonii zostały
wręczone dyplomy, medale i upominki oraz łakocie.

W

w Piber - stanęła na drugim
miejscu podium. W skład drużyny wchodzili:
Weronika Kwiatek & koń
Bartnik - luzak Maciek Mazurek;
Bartłomiej Kwiatek&koń Sonet - luzak Daniel Kłosowski
oraz Marcin Kilańczyk (debiutant MŚ) & koń Prymus - luzak
Filip Nowacki.
Warto wspomnieć, że Bartłomiej Kwiatek świętował już raz
sukces wewłoskim Pratoni del
Vivaro z 2010 roku, gdzie
sięgnął wtedy poindywidualne
srebro.

Srebro w Powożeniu
dla Świebodzic!

dniach 4-7 sierpnia
odbyły się Mistrzostwa
Świata w Powożeniu
Zaprzęgami Jednokonnymi - Piber 2016. Najliczniej obsadzone
w historii Mistrzostwa Świata
- dla Polski bardzo szczęśliwe
i udane - bo zwieńczone historycznym wynikiem! Podwójne
srebro dla Polski - to niebywałe
wydarzenie, które zdarzyło się
w polskim sporcie jeździeckim
po raz pierwszy!
Bartłomiej Kwiatek, na co
dzień mieszkający w Świebodzicach i trenujący w pobliskim
Stadzie Ogierów Książ - zdobył
medal drużynowy dla zespołu
polskiego. To pierwszy tak znamienity sukces od 1995 roku
(wtedy Polska zdobyła srebrny
medal drużynowy w powożeniu
zaprzęgami parokonnymi na
Mistrzostwach Świata w Poznaniu). 21 lat oczekiwania na sukces - opłaciło się! Najmłodsza
drużyna ze wszystkich startujących na Mistrzostwach Świata

Polskie zaprzęgi rosną w siłę,
a medale potwierdzają coraz lepszą formę i zaawansowanie tego
sportu. Warto również podkreślić, żeKwiatek startuje w zawodach tylko i wyłącznie końmi
polskiej hodowlirodzimą śląską
rasą - której największa hodowla
znajduje się wStadzie Ogierów
w Książu.

Polska na Mistrzostwach
w Piber zdobyła dwa medale
- Weronika Kwiatek- siostra
Bartłomieja wywalczyła indywidualne srebro. Dwa srebrnemedale na jednych Mistrzostwach

Świata to ewenement w polskim
jeździectwie. Cieszymy się, że to
właśnie zaprzęgi przecierają
szlaki polskiemu jeździectwu!
Serdecznie gratulujemy.
I
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Siłacze prężyli muskuły
sport

M

artwy ciąg, spacer
farmera, przetaczanie opony - to tylko
co barwniejsze konkurencje, z jakimi musieli zmierzyć się siłacze w kolejnej edycji zawodów Strong Man 2016.
Sprawdzian dla posiadaczy
muskułów zorganizował jak co
roku OSiR Świebodzice Sp.
z o.o., w niedzielę, 28 sierpnia.
W malowniczych okolicznościach przyrody, bo na terenie
kąpieliska letniego, pięciu śmiałków stanęło w szranki o tytuł
najsilniejszego.
Zwycięzcą okazał się Jacek
Miernicki, II miejsce na podium

zajął dobrze nam znany Mateusz Brzuchacz, instruktor na
miejskiej siłowni i mistrz Polski
w kulturystyce, a III miejsce
przypadło Jarosławowi Kuracińskiemu.
Nagrody i dyplomy wręczył
zwycięzcom Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn.
Fundatorami nagród byli: Stowarzyszenie Bona Fide, producent chemii basenowej BASAU,
OSiR Świebodzice Sp. zo.o oraz
Urząd Miejski w Świebodzicach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Z BOISK VICTORII

Porażka juniorów starszych
W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
II kolejki spotkań o mistrzostwo Dolnośląskiej Ligi
Juniorów Starszych zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Olimpii
Kamienna Góra 2:5 (0:1). Bramki dla podopiecznych
trenera Przemysława Satyły w tym spotkaniu zdobyli: Patryk Szczerba oraz Filip Olszówka.
W kolejnym spotkaniu nasz zespół zagra w niedzielę
4 września 2016 r. o godzinie 11:00 na własnym
boisku z drużyną Chrobry Głogów.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Ryż, Olszówka, Laskowski, Cybulski, Węgłowski, Jarosz,
Bizoń, Dziurdzia, Kasiński, Szczerba, Sieński.

Seniorzy ulegli Bielawiance

W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
III kolejki spotkań o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej grupa wschód zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał na własnym boisku z drużyną Bielawianki Bielawa 2:3 (0:3). Bramki dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Kamil
Sadowski oraz Marcin Traczykowski. W następnej
kolejce nasza drużyna zagra na własnym boisku
z zespołem Unii Bardo. Spotkanie zostanie rozegrane
w sobotę 3.09.2016 r. o godzinie 17:00.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Bielak, Szyszka, Rosicki, Niemczyk, Sadowski, Słapek, Błaszczak, Khodzhamkulov, Błażyński, Traczykowski,
Bałut.
Na zmiany wchodzili: Zyl, Borgoń, Michnicki,
Borowiec.

Rezerwy „ścięły” Kłos

W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
III kolejki spotkań o mistrzostwo Klasy A Seniorów
zespół rezerw MKS Victorii Świebodzice wygrał
w spotkaniu wyjazdowym z drużyną Kłos Lutomia
4:0. Bramki dla podopiecznych trenera Tomasza
Megesa zdobyli w tym spotkaniu: Paweł Martynoga - 2, Mateusz Kozieł oraz Adam Struski.
W kolejnym spotkaniu nasze rezerwy podejmą na
własnym boisku drużynę Boxmet Piskorzów. Mecz
zostanie rozegrany w niedzielę 4 września 2016 r.
o godz. 13:00.
Skład MKS Victorii II Świebodzice: Osóbka,
Struski, Szczepański R., Mosór, Andrzejewski,
Grzesiak, Bielawski, Meges, Dobrowolski P., Galasiński, Martynoga.
Na zmiany wchodzili: Kozieł, Uglis.

Terminarz najbliższych
spotkań

SOBOTA - 3.09.2016 r. - godz. 13:00
- LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Polonia Stal Świdnica - MKS Victoria Świebodzice
SOBOTA - 3.09.2016 r. - godz. 17:00
- IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
MKS Victoria Świebodzice - Unia Bardo
NIEDZIELA - 4.09.2016 r. - godz. 11:00
- LIGA DOLNOŚLĄSKA JUNIORÓW
MKS Victoria Świebodzice - Chrobry Głogów
NIEDZIELA - 4.09.2016 r. - godz. 13:00
- KLASA A SENIORÓW
MKS Victoria II Świebodzice - Boxmet Piskorzów
Materiał z oficjalnej strony Klubu.
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Dlaczego nie ma Memoriału Sosika?
ielokrotnie spotykaliśmy z takim pytaniem mieszkańców
W
miasta, pytają o to Burmistrza

Świebodzic internauci, a my postanowiliśmy zapytać u źródła, czyli
w Zarządzie Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego „Górnik
Wałbrzych”, który był organizatorem wyścigu od lat. Niestety, od
ubiegłego roku zawody się nie odbywają - i trochę jest nam przykro,
że tak wspaniała impreza sportowa, podtrzymująca pamięć o świetnym kolarzu, naszym rodzimym
talencie Pawle Sosiku - zniknęła

z kalendarza ważnych wydarzeń
miejskich.,
Zapytaliśmy o to prezesa LKKS
„Górnik Wałbrzych”, nota bene
świebodziczanina, Leszka Gucwę.
- Z przykrością muszę to powiedzieć, ale zadecydowały kwestie
finansowe - nie ukrywa prezes.
- Jako świebodziczaninowi i wielkiemu miłośnikowi kolarstwa jest
mi tym bardziej przykro, że te zawody się nie odbywają w Świebodzicach. Memoriał im. Pawła Sosika to nie były samodzielne zawo-

dy, był to trzeci etap górskiego
wyścigu kolarskiego, który odbywał się m. in. w Jedlinie Zdroju
i Wałbrzychu. Te zawody już nie są
organizowane, dlatego Memoriał
„zniknął”.
Leszek Gucwa obiecuje jednak,
że spróbuje reaktywować kolarskie
wydarzenie. Na razie klub przygotowuje sie do jubileuszu 70-lecia
swojego istnienia. Więcej na ten
temat w rozmowie z szefem Klubu
w następnym numerze.
I

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. informuje Szanownych Klientów,
że coroczna przerwa remontowo-konserwacyjna
w Wodnym Centrum Rekreacji zaplanowana jest w bieżącym roku
w okresie od 5 do 16 września.
W tym czasie cały obiekt będzie nieczynny.
Zapraszamy ponownie od soboty 17 września 2016 r.

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
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. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe z antresolą
na wysokim parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 m.kw.
cena 138 tys.
2. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro. 87 m.kw.
cena 228 tys.
3. NOWA CENA Osiedle Sudeckie.
4 pokojowe mieszkanie na II
piętrze. 56 m.kw. cena 129 tys.
4 Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe

mieszkanie na parterze
po KAPITALNYM REMONCIE .
Okna nowe PCV, kuchnia
w zabudowie wraz ze zprzętem
AGD. 48 m.kw. cena 155 tys.
5. Świebodzice Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
60,6 m.kw. cena 145 tys
6 Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynk murowany
- z przeznaczeniem na magazyn,
garaż, halę, warsztat. 192 m.kw.
cena 45 tys.
7. NOWA CENA Świebodzice
Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IIII piętrze.
Bardzo słoneczne. Okna nowe

PCV. 52 m.kw. cena 115 tys.
8. Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu. 40 m.kw. cena 55 tys.
9. Świebodzice. Mieszkanie 2
pokojowe po kapitalnym
remoncie. Duży balkon.
Miejsca parkingowe. 52 m.kw.
cena 159 tys.
10. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o. węglowe.
53 m.kw. cena 135 tys.
11. Świebodzice. Mieszkanie
3 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o węglowe.
60 m.kw. cena 140 tys.
12. Świebodzice. 2 pokojowe
przestronne po remoncie.
Miejsca parkingowe.
Ogrzewanie c.o węglowe.
76 m.kw. cena 133 tys.
13. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze po remoncie.
60 m.kw. cena 159 tys.
14. Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe. I piętro.
35 m.kw. cena 75 tys.
15. Sprzedam Osiedle Sudeckie.
3 pokojowe mieszkanie

na III piętrze. Okna nowe PCV.
Podłogi panele. 44 m.kw.
cena 117 tys.
16. SUPER CENA. Świebodzice.
3 pokojowe po remoncie.
2 balkony. Duża łazienka. I piętro.
80 m.kw. cena 189 tys.
17. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv. Duży balkon.
45 m.kw. cena 115 tys.
18. NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 m.kw. cena 182 tys.
19. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum z osobnym
wejściem. 93,6 m.kw.
cena 153 tys.
20, DO WYNAJĘCIA Osiedlu
Piastowskie. Kawalerka w pełni
umeblowana. IV piętro.
32,8 m.kw. cena 800,00.
21. DO WYNAJĘCIA Osiedle
Słoneczne Dom wolnostojący
z dużą działką. 227 m.kw.
cena 2500,00.
22. DO WYNAJĘCIA. Centrum
Świebodzic. Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m.kw. Cena 5000,00.
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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. Magdalenę Bielawską
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Wiesława Ochnika
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Batora,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- 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. Helenę Krysik
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Janiny Korsak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięć, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Kurowickiego,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Syn, Zięciowie,
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. Bartłomieja Rachwał
- Żona, Córka, Rodzice, Brat i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Haliny Wach
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Daniela Kałuckiego,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Janiaka,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
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związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania
do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania,
wystawiania, wyświetlania i prezentowania w internecie pracy konkursowej.
Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich
do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

VIA ARTIS
POLONIA

8. Nagroda
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci aparatu fotograficznego
o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

1. Organizator:
Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wybranie
oryginalnego projektu logo
- VIA ARTIS POLONIA
ALEJA CHWAŁY SZTUKI I RZEMIOSŁA POLSKIEGO XXI WIEKU,
który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną przedsięwzięcia,
którego założeniem jest opracowanie i wdrożenie takiej formuły,
dzięki której będzie można w wyjątkowy sposób uhonorować najbardziej
zasłużonych polskich twórców, sławiących swoim dorobkiem artystycznym
polską sztukę i rzemiosło. Dokładny opis projektu dostępny jest
na http://targira-art.pl/.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, tel. 74 666 95 71,
e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl.

3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest
do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy zatrudniani przez Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej.
4. Przeznaczenia znaku:
Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań
reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie
na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach,
plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych.
5. Forma i format
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
1. Powinna zawierać elementy kojarzące się z miastem Świebodzice,
jego charakterem i historią.
2. Być niepowtarzalną i oryginalną.
3. Być łatwą do rozpoznania i zapamiętania.
4. Powinna nawiązywać do założeń projektu oraz zawierać w sobie
max. 4 kolory
Na konkurs można nadesłać max. 3 projekty. Prace należy przygotować
w formacie nie większym niż A4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej
technice graficznej.
Należy dostarczyć wersję papierową logotypu
oraz zapisaną na płycie CD:
a. Logo w wersji kolorowej na białym tle, zapisane w formacie JPG,
b. Logo w wersji czarno-białej, zapisane w formacie JPG.
Rozdzielczość każdego przesłanego pliku powinna wynosić min. 800x600,
max. 1024x768
Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się
w kopertach z napisem:
„Konkurs na Logo VIA ARTIS POLONIA”.
Projekty należy dostarczyć osobiście organizatorowi lub nadesłać pocztą
na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
do dnia 30.09.2016 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia
przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury
konkursu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie
lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.
W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku
konkursu:
a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b. Adres, telefon, e-mail,
c. Oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa
autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób
trzecich. (załącznik nr 1),
d. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2).

Zapraszamy na kurs

spadochronowy
na świebodzickie lotnisko!

Najbliższy kurs spadochronowy metodą SL (na linę)
w Świebodzicach:
G 03.09 zajęcia teoretyczne + ćwiczenia naziemne
(początek godz. 10.00, Miejski Dom Kultury, ul Wolności 13)
G 04.09 egzamin +skoki (lądowisko gminne
w Świebodzicach).
Więcej informacji na www.skydive.hg.pl lub 609807334
lub azjasky@wp.pl.

Środa z funduszami
imieniu Lokalnego Punku
Informacyjnego Funduszy
W
Europejskich (PIFE) zaprasza-

my przedsiębiorców do udziału
w spotkaniu informacyjnym,
dotyczącym możliwości i zasad
pozyskania
dofinansowania
z Funduszy Europejskich na lata
2014-2020 na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw.
Spotkanie odbędzie się 7 września (środa) w wałbrzyskim Urzędzie Miejskim, Pl. Magistracki 1
(II piętro, sala 26), w godzinach
10:00-13:00 .Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.
Podczas spotkania zostaną
przedstawione możliwości pozyskania dotacji na:
- rozwój firmy m.in. poprzez:
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016 r. - styczeń
2017 r. - omówi przedstawiciel
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej )
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych
oraz promocji przedsiębiorstw
na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków styczeń 2017 r. - omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej)
- inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze
usług społecznych * (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-

sprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków - listopad
2016 r. omówi przedstawiciel
PIFE Wałbrzych)
- godzenie życia prywatnego
i zawodowego - aktywizacja
zawodowa osób opiekujących
się dziećmi w wieku do lat 3
poprzez tworzenie i rozwijanie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
(nabór wniosków - styczeń 2017 r.
omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
- rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich w ramach
programu LEADER* - (omówi
przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez
przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych
na wydatki bieżące i cele produkcyjne - inicjatywa postJEREMIE - omówi przedstawiciel
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Szczegółowe informacje na
temat spotkań są dostępne na
stronie www.rpo.dolnyslask.pl
lub w dolnośląskich Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich.
I

Głosuj na najładniejsze
okno, balkon i posesję

uż tylko niecały miesiąc - do końca września - potrwa doroczny
konkurs na Najładniejsze okno, balkon i posesję. Czekamy na
Jzgłoszenia
urokliwych, ukwieconych zakątków naszego miasta.

Wśród osób, które oddadzą głos na kuponie, jak co roku komisja rozlosuje nagrodę-niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy.

Masz problem?
Zapytaj adwokata!
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.

6. Kryteria oceny prac
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
1. Kryterium kreatywności i estetyki - logo powinno cechować oryginalność
i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności
koncepcji graficznej, która wzbudza ciekawość oraz zainteresowanie. logo
powinno wyróżniać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki
którą wykorzystuje.
2. Kryterium przejrzystości przekazu - logo ma służyć identyfikacji wizualnej
projektu.
3. Kryterium funkcjonalności - logo musi funkcjonować w wersji kolorowej
oraz czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej. Logo musi być
łatwo skalowane pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów,
na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych, w tym: papierze
firmowym, broszurach, prezentacjach, stronach internetowych, filmach
promocyjnych oraz reklamach.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15.11.2016 r. Zwycięzca konkursu
przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe

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,
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Mamy Lokalny Program Rewitalizacji - bardzo ważny dokument dla rozwoju gminy

R

ada Miejska Świebodzic na sesji w dniu 23
sierpnia przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025. To
obszerny dokument, którego
opracowanie trwało blisko rok.
Wskazuje on obszar miasta,
który powinien zostać objęty
rewitalizacją, czyli kompleksowymi i wielokierunkowymi
działaniami obejmującymi lokalną społeczność, przestrzeń
i gospodarkę. Ma on ogromne
znaczenie dla rozwoju dużej
części naszego Miasta, a przede
- To strategiczny
dla rozwoju gminy
dokument - podkreślał
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

wszystkim umożliwi pozyskiwanie środków unijnych na
realizację zadań z bardzo wielu
dziedzin życia.
Wytyczenie takiego obszaru
było poprzedzone dokładną analizą i zdiagnozowaniem tzw.
stanu kryzysowego, czyli negatywnych zjawisk, skoncentrowanych w danym obszarze. Te zjawiska odnoszą się zarówno do
sfery gospodarczej, jak i środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Mówiąc
wprost - skoncentrowano się na
takich obszarach, w których
występuje natężone zjawisko m.
in. bezrobocia, przestępczości,
ubóstwa, słabej infrastruktury,
itp. Wszystko to jednak musiało
być wytyczone według ścisłych
i bardzo rygorystycznych wskaźników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na podstawie tychże wskaźników wytyczono obszar, który
będzie podlegał rewitalizacji
w ramach LPR. W jego skład
weszły 34 ulice, głównie ze
Śródmieścia, oraz dwie ulice
położone w dzielnicy Ciernie.
Prezentacja LPR miała miejsce na konferencji podsumowującej prace na dokumentem,
która odbyła się we wtorek, 23
sierpnia. Udział w niej wzięli m.
in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, radni miejscy,
szefowie instytucji i spółek miejskich. Efekty 11-miesięcznej
pracy zaprezentowała Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Marzena KoronaKruk oraz Ireneusz Ratuszniak
z firmy doradczej EffiCon.
- Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy byli zaangażowani w pracę nad tworzeniem tego bardzo

ważnego dla gminy dokumentu
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Na bazie tego
opracowania szereg podmiotów,
organizacji, instytucji będzie
mogło się ubiegać o fundusze
zewnętrzne i zrealizować istotne
dla siebie inwestycje.
Do świebodzickiego LPR
zgłoszono już 67 projektów na
łączną kwotę ponad 44 mln zł.
Są to zadania dotyczące np. zagospodarowania terenów zielonych, przebudowy drogi, ocieplenia budynków mieszkalnych,

aktywizacji osób starszych. Zgłaszającymi są zarówno samorząd,
jak i instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, wspólnoty
mieszkaniowe, a nawet osoby
prywatne.
Uchwała o Lokalnym Programie Rewitalizacji została
przyjęta jednogłośnie 18 głosami
radnych. Dokument musi jeszcze zostać zaopiniowany przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który ma na to 30
dni.
I

Nie obeszło się bez awantury
Wydawać by się mogło, że wszyscy radni
uznali wagę dokumentu i to, ile pracy
trzeba było wykonać, by zgromadzić
wszystkie potrzebne do wytyczenia
obszarów zdegradowanych informacje.
O tym mówiła zresztą i na konferencji, i na
poprzedzającym sesję posiedzeniu Komisji
Ochrony Środowiska Kierownik Wydziału
Funduszu Zewnętrznych, Marzena
Korona-Kruk. Ponad setka wskaźników,
które trzeba było zebrać, a informacje
najpierw pozyskać od bardzo wielu
instytucji - Urzędu Skarbowego, Policji,
Urzędu Statystycznego, itp.
Potem to przeanalizować, dostosować
do wskaźników ministerialnych,
a zwłaszcza do żelaznych zaleceń o nie
przekroczeniu 20% powierzchni obszaru
i 30% liczby mieszkańców. To zresztą
spowodowało, że wiele obszarów,
zdecydowanie nadających się do wpisania
w LPR, niestety na listę nie trafiło
- tak było np. z dzielnicą Pełcznica.
Ale na szczęście nie blokuje to drogi
mieszkańcom tej dzielnicy o aplikowanie
do innych konkursów. Pełcznica w takiej
sytuacji może także liczyć na opinię
samorządu, który wskaże, że dany
obszar nie wszedł wprawdzie do LPR-u,

ale zdecydowanie jest obszarem
zdegradowanym.
Wszyscy obecni na Sali radni zagłosowali
za, ale radny Mariusz Szafraniec nie
odmówił sobie jednak, by dokumentowi
„dołożyć”. W jego opinii wielka szkoda,
że Rada Miejska została wyłączona z prac
nad LPR-em, w dodatku konferencja,
materiały promocyjne, strona internetowa,
która powstała właśnie po to,
by informować o przebiegu prac
nad LPR-em, to - cytujemy - „wyrzucenie
pieniędzy w błoto”.
Na Sali obrad zawrzało.
- Panie radny, każdy z Państwa,
na każdym etapie, mógł uczestniczyć
w pracach nad LPR-em, więcej - jako radni
mieliście obowiązek włączyć się w jego
tworzenie - nie ukrywał wzburzenia
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Pan mówi nieprawdę twierdząc, że Rada
Miejska nie uczestniczyła w pracach nad
LPR - nie wytrzymał także Przewodniczący
RM Łukasz Kwadrans. - W pracach
zespołu ds. rewitalizaji brała udział
reprezentacja radnych, mógł się zgłosić
każdy, ale nikt z Klubu Obywatelskie
Świebodzice się nie zgłosił. Jak jest się
radnym, to trzeba się angażować bardziej

Zmiany, zmiany
J

edną z uchwał wtorkowej sesji Rady
Miejskiej były zmiany w tegorocznym budżecie. Takie zmiany wprowadzane są niemal na każdym posiedzeniu, a mają one związek z bieżącymi wpływami do budżetu czy przesunięciami środków na realizowane zadania.
Zmianie uległ zarówno plan dochodów, jak i wydatków gminy, o kwotę
357.708 zł.
Zmiany w planie dochodów i wydatków są następujące:
G kwota 269.985 zł - to dotacja na sfinansowanie realizowanego w ramach
programu Wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” na zadanie
dotyczące remontu odcinków ulicy 3-go
Maja i Dąbrówki w Świebodzicach,
G kwota 13.200 zł dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego

programu wspomagania w latach 20152018 or-ganów szkolnych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”,
G kwota 2.244 zł - zmniejszenie dotacji w środowiskowym domu samopomocy (niewykorzystane miejsca),
G kwota 10.647 zł - dotacja celowa na
opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla
opiekunów.
G kwota 66.000 zł - to zwiększone
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska.
Ponadto zwiększono plan o 100.000
zł na usługach remontowych dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości (niezbędne dodatkowe bieżące naprawy
i remonty w budynkach gminnych),

w sprawy miasta, bo do tego nam dali
mandat mieszkańcy. Swoją wypowiedzią
obraża pan tych radnych, którzy przez
wiele miesięcy brali udział w pracach
zespołu.
Rzeczywiście, każdy z radnych mógł
aktywnie włączyć się w prace nad
dokumentem, zgłaszając się chociażby
do prac w Zespole ds. rewitalizacji,
powołanym przez burmistrza jeszcze
z początkiem roku. Do pracy w tym
zespole zgłosiła się czwórka radnych:
Jan Klepiec, Teresa Małecka, Zbigniew
Opaliński i Jerzy Kirklo. Nikt z opozycji.
Nerwy puściły także radnemu
Sławomirowi Łukawskiemu.
- Jak można mówić o pieniądzach
wyrzuconych w błoto, nad dokumentem
pracował ciężko duży sztab ludzi.
A jeśli już mowa o wyrzuceniu pieniędzy
- to chyba na dietę radnego, członka Klubu
Obywatelskie Świebodzice,
który od 9 miesięcy nie uczestniczy
w pracach komisji i nie pojawia się
na sesjach.
Dyskusję, która zaczęła zmierzać
w zupełnie niewłaściwym kierunku, uciął
Przewodniczący RM. Ale wrażenie
ogólnego niesmaku pozostało...

przesunięto na wydatki inwestycyjne
kwotę 57.000 zł na budowę przyłączy
kanalizacyjnych przy budynkach gminnych. O kwotę 19 300 zł zwiększono
plan dotacji w programach polityki
zdrowotnej (szczepienia HPV) o kwotę
6.000 zł zwiększono plan dotacji na kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz zwiększono o kwotę 23.870 zł
wydatki inwestycyjne na zadaniu dotyczącym ograniczenie niskiej emisji.
Gmina składa wniosek o dofinansowanie i niezbędnym jest posiadanie studium wykonalności. Stąd zwiększenie
planu wydatków. O kwotę 155.000 zł
zwiększono plan wydatków na prowizję
dla WSSE z tytułu sprzedaży gruntów.
Ponadto po raz kolejny zmieniona
została nazwa zadania na „ Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych w Gminie
Świebodzice”. Na to zadanie składa się:
opracowanie dokumentacji, studium

Obszar objęty rewitalizacją to ulice:
Adama Mickiewicza, Aleje Lipowe, Armii Krajowej, Biskupa
Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Graniczna, Henryka
Sienkiewicza, Jeleniogórska, Kolejowa, Krótka, Łączna, Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Młynarska, Ofiar
Oświęcimskich, Parkowa, Park Miejski, Piaskowa, Jana Pawła II,
Pocztowa, Polna, Bolesława Prusa, Puszkina, Rekreacyjna, Rynek,
Sienna, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Szkolna,
Towarowa, Wąska, Wiejska, Wolności, Żwirki i Wigury.
Na mapce obszar zaznaczono ciemniejszą kreską

Z pełną treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji można się
zapoznać na stronie www.swiebodzice.pl, w dziale
rewitalizacja/dokumenty do pobrania

wykonalności i wykonawstwo dla centrum przesiadkowego przy Placu
Dworcowym, ścieżki rowerowe, oświetlenie, inteligentne przystanki autobusowe oraz zakup ekologicznego autobusu.
Ponadto zostały w planie tegoż zadania uwzględnione koszty nadzoru i promocji. Zadanie jest uwzględnione
w WPF w przedsięwzięciach i przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
Planowany koszt całego zadania to
kwota 7.306.913 złotych.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 złotych, które
będzie realizować Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 . W związku z otrzymaniem zaleceń pokontrolnych placówka jest zobligowana do dostosowania
stref wejściowych do wymogów osób
niepełnosprawnych. (wymiana drzwi
wejściowych w łączniku przy sali gim-

nastycznej oraz drzwi wejściowych na
obu skrzydłach).
Do planu wydatków inwestycyjnych
wprowadzono także nowe zadanie polegające na za-kupie i wdrożeniu programu ewidencji dróg gminnych i mostów
w kwocie 23.100 zł oraz zadanie w zakresie gospodarki odpadami - kwota
10.000 zł w roku 2016. Dotyczy rekultywacji składowiska w Starym Jaworowie. Ujęte zostało również w WPF
w przedsięwzięciach, które będzie realizowane w latach 2016-2019. W załączniku nr 5 zwiększono plan dochodów
i wydatków o kwotę 4.700 zł. Dotyczy
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Pozostałe zmiany w planie
wydatków bieżących wynikają z wniosków złożonych przez Kierowników
placówek.
I
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16 października Gmina Świebodzice podpisze umowę partnerską ze słowacką Gminą Hrušov

N

a sesji Rady Miejskiej
Świebodzic w dniu 23
sierpnia radni niemal
jednogłośnie przyjęli
uchwałę dotyczącą nawiązania
współpracy z nowym partnerem.
A jeszcze w sierpniu delegacja
świebodzickich samorządowców gościła w Hrušovie. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Zdzisław Pantal oraz
radni Jarosław Dąbrowski
i Sławomir Łukawski w dniach
19-20 sierpnia wzięli udział
w dorocznym święcie słowackich przyjaciół, Hontianskiej
Paradzie.
- W trakcie pobytu rozmawialiśmy m. in. o kształcie przyszłego porozumienia, nad którym

procedowała już Rada Gminy
Hrušov. Nasza Rada Miejska
przyjęła uchwałę partnerską na
wczorajszej sesji - mówi Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans.
Dotychczasowe kontakty obu
gmin miały charakter nieformalny - to dwukrotny udział w hrusovskim festiwalu folklorystycznym Zespołu Akord ze Świebodzic, a także wizyta delegacji
Hrušova na tegorocznych Dniach
Świebodzic. Ich efektem jest
przygotowywanie wniosków
przez organizacje pozarządowe.
16 października 2016r. po raz
kolejny będziemy gościć delegację ze Słowacji. Będzie to wyjątkowa data z dwóch powodów
- nie tylko podpisania umowy

SESJA W SKRÓCIE...

Zmiany w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej
Rada Miejska wprowadziła także zmiany do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku.
Korekta dotyczyła wprowadzenia do planu nowego zadania,
zgłoszonego przez Parafię pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
- dachowa instalacja fotowoltaiczna. Każdorazowo, gdy pojawi się
nowe zadanie do PGE, zmiany musi zatwierdzać RM.

Jakie mamy miasta partnerskie?
G Waldbröl - NIEMCY
Nasz najstarszy partner - umowa partnerska między
oboma miastami została podpisana 15 października
1996 roku.
G Jilemnice - Czechy
Umowa partnerska została podpisana 1 maja
2001 roku.
G Marina Horka - Białoruś
Umowa partnerska została podpisana
31 sierpnia 2001 roku.

z nowym partnerem Świebodzic,
ale i jubileuszu 20 lat partner-

stwa z niemieckim miastem
Waldbröl.

Protesty ostatecznie odrzucone - o co była ta afera?

arówno Sąd Okręgowy
w Świdnicy, jak i ApelaZ
cyjny we Wrocławiu jedno-

znacznie stwierdziły, że ubiegłoroczne wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Świebodzic zostały przeprowadzone
właściwie, oddalając protesty
wyborcze, złożone w tej sprawie.
Protesty były dwa, a wnieśli
je przedstawiciele dwóch ugrupowań - Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice. Protesty
opierały się na tych samych

- bezpodstawnych jak orzekł
sąd - zarzutach. Dotyczących
niewystarczającego, zdaniem
protestujących, podania do wiadomości publicznej informacji
o terminie wyborów, zgłaszaniu
kandydatów, itp. Najwyraźniej
sfrustrowani faktem, że przegapili terminarz, podany do wiadomości zarówno w Biuletynie
Informacji Publicznej, jak i na
tablicach ogłoszeniowych w magistracie, dwaj niedoszli radni
postanowili winą za swoje niedopatrzenia obarczyć Burmistrza Miasta Świebodzice,

a nawet Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Burmistrza - bo
ich zdaniem za słabo poinformował, przewodniczącego - bo
nic nie powiedział na sesji...
Sądy obu instancji oddaliły
protesty uznając, że nie doszło
do naruszenia przepisów Kodeksu Wyborczego, a zamieszczenie informacji w BIP-ie oraz
gablotach z ogłoszeniami
w magistracie - jest jak najbardziej „podaniem do publicznej
wiadomości”.
- Te protesty były od początku skazane na takie właśnie roz-

strzygnięcie, bo zawierały bezpodstawne zarzuty - komentuje
krótko burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Procedury wyborcze zostały przeprowadzone
prawidłowo, co potwierdził sąd.
A jeśli ktoś coś „przespał”, to
chyba powinien mieć pretensje
do siebie. Jeśli chce się pełnić
mandat radnego, należy wykazywać się większym zainteresowaniem sprawami miejskimi,
niż zwykły mieszkaniec.

Radni nie są specjalistami prawa pracy
wie skargi miała do rozpatrzenia Rada
Miejska Świebodzic na ostatniej sesji.
D
Jedna dotyczyła postępowania dyrektora

5 tys. na patrole
Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu - tak brzmi zapis w uchwale, ale chodzi
o przekazanie 5 tys. zł dla naszego komisariatu na tzw. płatne
patrole. Pieniądze w formie darowizny przekazała Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Świebodzicach.

Ośrodka Pomocy Społecznej, druga - ponowna - prowadzenia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta.
Skargami, zgodnie ze statutem, zajęła się
najpierw Komisja Rewizyjna
RM. W jej imieniu głos zabrał
przewodniczący Zbigniew Opaliński, wyjaśniając, że skarga
na dyrekcję OPS dotyczy materii regulowanej przepisami

Pomniki idą
do przycięcia

ie chodzi tu jednak wcale o kamienne
obeliski - ale o drzewa, posiadające taki
N
status.

SPROSTOWANIE
W relacji z pielgrzymki na Jasną Górę, zamieszczonej
w poprzednim numerze, błędnie przypisaliśmy księdza Mirosława
Benedyka do parafii pw. Św. Franciszka - ksiądz Mirosław
oczywiście jest duszpasterzem parafii pw. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego na Osiedlu Piastowskim.
Serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Trzy drzewa rosnące w Parku Miejskim:
dwa klony zwyczajne oraz platan klonolistny,
wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, przycięcia suchych konarów i założenia wiązań,
podtrzymujących i wzmacniających konstrukcję korony. Ponieważ są to drzewa cenne
i stare, posiadające status pomnika przyrody,
na wszelkie zabiegi przy nich wykonywane
musi być zgoda Rady Miejskiej. Stąd uchwała
z tym związana pojawiła się na wtorkowej
(23 sierpnia) sesji RM.
Za głosowało 17 radnych, 1 się wstrzymał
- choć prawdę mówiąc nasuwa się pytanie, nad
czym się tu wstrzymywać? Czyżby pan radny
miał wątpliwości co do słuszności prac? Bo
„polityki” w tym raczej nie da się dopatrzyć...

prawa pracy, co zdecydowanie nie jest
kompetencją Rady Miejskiej.
- Jedyne, co jako Komisja Rewizyjna
mogliśmy sprawdzić, to działania administracyjne, i te, w ocenie komisji, były prowadzone właściwie. Co do kwestii głównej,
podnoszonej w skardze, czyli mobbingu
- nie jesteśmy władni, by się takimi sprawami zajmować, to domena sądu pracy.
Dlatego z ostrożności procesowej Komisja
Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za
bezzasadną. Nadmienię, że w treści skargi
nie zawarto zarzutów dotyczących uchybie

I

prowadzonego postępowania administracyjnego - a tylko to jest władna ocenić
komisja. W zakresie zarzutów dotyczących
stosunku pracy Komisja Rewizyjna uznała,
że nie jest kompetentna do ich oceny.
Uchwałę poparło 12 radnych, 3 było
przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
W zakresie drugiej skargi, komisja podtrzymała swoje poprzednie stanowisko - bo
skarga o niemal identycznej treści, była już
rozpatrywana.
Tu za uchwałą było 14 radnych, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
Sesja w dniu 23 sierpnia 2016 r., skrót
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal zwrócił
uwagę na coraz powszechniejsze zjawisko rowerzystówo, pędzących
chodnikami, i spychających z nich osoby piesze. - Np. na ulicy
Stzregomskiej minęło mnie w ten sposób kilkunastu rowerzystów,
pytałem kilu, dlaczego jadą chodnikiem. Słyszę w odwiedzi, że na
drodze jest niebezpiecznie. Czy Komisja Bezpieczeństwa mogłaby się zająć tym
tematem?
Drugie pytanie radnego Pantala dotyczyło przedłużającej się nieobecności radnego
Dariusza Skalnego, członka Klubu Obywatelskie Świebodzice. - Czy wiemy,
co się dzieje z panem radnym, jakie są przyczyny nieobecności, czy to może
kwestie zdrowotne, czy trzeba z naszej strony jakiejś pomocy?
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans wyjaśnił,
że nie posiada na ten temat żadnej wiedzy oprócz takiej, że przyczyną
absencji radnego są kwestie zawodowe. - Ocena pełnienia mandatu
przez radnego pozostaje w gestii jedynie wyborców - podkreślił
przewodniczący.
A co do zdrowia - pan radny na szczęście chyba cieszy się niezłym,
bo widzieliśmy go uśmiechniętego na Pikniku Lotniczym.

Jesteśmy w blokach
startowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G

mina Świebodzice była gospodarzem kolejnego spotkania Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Wałbrzyskiej. W poniedziałek, 22
sierpnia, burmistrz Bogdan Kożuchowicz gościł 21 szefów
gmin, tworzących Aglomerację.
Witając uczestników burmistrz
Bogdan Kożuchowicz nawiązał
do koncepcji świebodzickiego
lotniska dyspozycyjnego.
- Zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i wydarzeń
typu Piknik Lotniczy, który świeżo za nami, podkreślam znaczenie naszego lotniska w kontekście właśnie Aglomeracji Wałbrzyskiej i potrzeb komunikacyjnych - zaznaczył gospodarz
spotkania.
Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej - lider AW zaapelował

wieści z miasta

do gmin o wsparcie starań Świebodzic w budowie lotniska.
Głównym tematem posiedzenia komitetu było przedstawienie bieżących informacji dotyczących ogłoszonych oraz planowanych w najbliższym czasie
konkursów, realizowanych w ramach ZIT AW przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Bożena Dróżdż - dyrektor
IPAW - Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej przekazała uwagi dotyczące pierwszych naborów, wskazała także
błędy, jakie popełniają beneficjenci i na co trzeba uważać
przygotowując wniosek.
Szefowie gmin-członków AW
dyskutowali również nad nowym naborem na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Nabór wniosków miał ruszyć już w marcu,
ale jest szansa, że ponownie

LISTY DO REDAKCJI

ublikujemy dziś list, nadesłany przez jednego z rodziców,
P
dotyczący parkowania w są-

siedztwie placówek szkolnych,
by wysadzić dziecko idące na
zajęcia. Niestety, wielu rodziców
łamie przepisy i naraża innych
uczestników na niebezpieczeństwo. Co Państwo o tym sądzicie? Jak rozwiązać problem?
Niebezpiecznie jest nie tylko na
opisywanym przez naszego
Czytelnika skrzyżowaniu ale
także m. In. w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 4. Zapraszamy
do dyskusji, piszcie do nas na
adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.
Zbliża się nowy rok szkolny,
a wraz z nim powrót obowiązków. Rodzice odwożą dzieci do
szkoły... Na przykładzie Zespołu
Szkół nr 2 przy ulicy Mieszka
Starego na Osiedlu Piastowskim
przeanalizujmy co „wyprawiają” zatroskani rodzice. Szkoła
jest usytuowana przy skrzyżowaniu ulic Pobożnego i Meszka
Starego. Wynikają stąd pewne
komplikacje dla rodziców-kierowców - otóż jest tam niewiele
miejsc, gdzie można zaparkować
auto.
Co ciekawe kierowcy doskonale znają przepisy - gdy pojawia sie patrol Policji lub Straży

Miejskiej jak za dotknieciem czarodziejskiej różdżki wszyscy stosują sie do przepisów ruchu drogowego. Gdy patrol zniknie
- Sodoma i Gomora. Obowiązuje
zasada - kto bezczelny, ten żyje.
Jeżeli kierowca czuje sie bezkarnie, to pozostawi auto nawet na
skrzyżowaniu. Nie ma znaczenia,
że innym znakomicie utrudni to
poruszanie się, ważne aby Pan
(lub Pani) kierowca miał/a blisko do szkoły. Nie ma też znaczenia, że parkując przed przejściem dla pieszych kierowca
zasłania innym małe dzieci
- o tragedię nie trudno. Szkoła,
rozumiejąc problemy udostępnia
w godzinach porannych swoje
boisko dla zmotoryzowanych
rodziców - korzysta z tego tylko
część rodziców. Najbardziej
smutne jest to że łamiący przepisy rodzice świadomie lub nieświadomie uczą chamskiego
zachowania i łamania przepisów
swoje dzieci. zatem z następnym
pokoleniem będzie tylko gorzej.
Miasto od czasu do czasu
przysyła patrole Policji lub
Straży Miejskiej (co normalizuje
sytuację na chwilę), ale jesteśmy
małym miasteczkiem i nie stać
nas na pilnowanie okolic wszystkich szkół non-stop. Może czas
przejść do ukrócenia niesfornych
kierowców. Ponieważ nasze mia-

ruszy 30 września i tak jak
w poprzednich ustaleniach, liderem projektu będzie Wałbrzych.
W projekcie będzie uczestniczyło 14 gmin, w tym Gmina Świebodzice. Do tej pory w Świebodzicach zgłosiło się 45 właścicieli obiektów, którzy mają już
wykonane audyty, jest też spora

grupa mieszkańców zainteresowana tą tematyką.
O szczegółach i terminach
ponownego naboru będziemy
informować za pośrednictwem
portalu miejskiego
www.swiebodzice.pl,
Gazety Świebodzickiej oraz
profilu miasta na Facebooku.
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Złote Gody STOKROTKI

J

ubileusz 50 lat istnienia świętowały Rodzinne Ogrody
Działkowe STOKROTKA.
Okolicznościowe spotkanie odbyło się w niedzielę, 28 sierpnia.
Z prezentem i gratulacjami
dla działkowców zjawiły się

sto jest monitorowane, o czym
informują tablice przy wjeździe
do Świebodzic proponuję rozszerzyć monitoring o okolice szkół.
Dyżurny Komisariatu Policji
kliknie fotkę, a w wolnej chwili
jakiś policjant wyśle mandat do
krewkiego kierowcy. Taryfikator
jak niżej:


Art.97 KW w zw. z art. 46
ust 1 100-300 zł 1 pkt karny
Parkowanie w sposób utrudniających ruch.
 Art.97 KW w zw. z art. 49
ust 1 pkt 2 100-300zł 1 pkt karny
Parkowanie na przejściu dla pieszych lub w odległości mniej niż
10 m od przejścia.
 Art.97 KW w zw. z art. 49
ust 1 pkt 1 300 zł 1pkt karny
Parkowanie na skrzyżowaniu
lub w odległości mniejszej niż 10
m od skrzyżowania.

władze naszego Miasta: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans. Na
ręce Prezesa ROD STOKROTKA Edmunda Sołowija przekazali ogromny, urodzinowy
tort oraz pamiątkowy dyplom.

Parkując na skrzyżowaniu
przed pasami (w sposób utrudniający ruch) można dostać
3 punkty karne i 900 pln grzywny. Pozostaje jeszcze obszar parkowania w bramie wyjazdowej
lub w sposób utrudniający wyjazd/wjazd z/do bramy oraz parkowanie na miejscu dla inwalidów. Pamiętać należy o zakazie
parkowania po lewej stronie
jezdni (na Pobożnego jest zakaz,
na Mieszka w godzinach porannych nie uda się dowieść tezy
o małym ruchu).
Uważam, że monitoring
ukróci bezkarność kierowców
(nie będą wiedzieli czy Policja
patrzy czy nie), a system zwróci
się w ciągu tygodnia.

Czytelnik Kuba

Po raz pierwszy członkowie AW spotkali się na posiedzeniu
w Świebodzicach

- Jesteście niezwykle ważni,
ogrody działkowe to nie tylko
zielone płuca miasta, ale i wpływające na estetykę miejsca
pełne zieleni, kwiatów i dobrej
energii, płynącej od ludzi,
którzy je uprawiają. Serdecznie
gratuluję, dziękuję za dotych-

czasową współpracę - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Obszerna relacja z tej uroczystości i fotoreportaż w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej - 16 września.


W następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej:

 Sprawdź, kto jest twoim dzielnicowym
i z czym możesz się do niego zgłosić!
 50-lecie ROD „Stokrotka”

 Gmina składa kilka dużych projektów
w ramach tzw. Niskiej emisji
- prezentujemy, jakie.
 Do tego relacja z miejskich dożynek
oraz rozpoczęcia roku szkolnego
z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej.

Kup gazetę 16 września!

Pierzaści lokatorzy
w Czwórce!
6

N

w naszej Gazecie! 660 157 518

owa elewacja z pewnością ucieszy dzieci,
które wróciły po wakacyjnej przerwie na zajęcia do Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4. Ale i ptaki,
które dotychczas gniazdowały
pod parapetami okiennymi, też
mają powody do zadowolenia.
W ramach termomodernizacji
wykonano dla nich specjalne
budki, w których mogą bezpiecznie mieszkać i wychowywać potomstwo. Okazuje się, że
jedna z budek ma już lokatora.
Szef ekipy wykonawczej, gdy
byliśmy na miejscu zrobić kilka
zdjęć, przekazał, że w jednej
z budek zamieszkał ptak, który
najprawdopodobniej już tu gnia-

Reklamuj się

inwestycje
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zdował. I teraz niejako „przeprowadził „się z kawalerki do całkiem sympatycznego mieszkanka.
Budki mają po dwa wejścia,
idealnie wtapiają się w elewację,
a co najważniejsze - spodobały
się nowym lokatorom, a to chodziło.
Termomodernizacja budynku
Czwórki to nie tylko ocieplenie
ścian i stropodachu, ale także
wymiana rynien i rur spustowych. System ogrzewania pozostał bez zmian, gdyż nie wymagał wymiany.
Koszt inwestycji to ponad
500.000 zł, finansowany jest
z budżetu miasta.
I

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

„Wykopki”
na Piastowskim

ozkopy w kilku miejscach przy obwodnicy osiedla to nic
innego, jak prace prowadzone przez Tauron na zlecenie miaR
sta, w ramach umowy na serwisowanie urządzeń i sieci oświetle-

nia ulicznego. Prowadzona jest tu wymiana linii i słupów oświetleniowych, na odcinku ul. Mieszka I od przejścia w kierunku ul.
Łącznej aż do ul. 11 Listopada.

Elewacja prezentuje się bardzo ładnie. Budki idealnie się z nią
komponują

Przedszkole nr 2 - w środku gotowe
T

rwają jeszcze prace związane z termomodernizacją budynku A Przedszkola nr 2 przy ul. Księcia Bolka.
Wewnątrz budynku wszystko jest już gotowe, natomiast nieco przedłużą się prace
zewnętrzne, związane z dociepleniem
i nową elewacją.
Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na
organizację zajęć zarówno w przedszkolu,
jak i żłobku.
Zadanie realizowane jest ze środków
własnych gminy, koszt to blisko 800.000 zł.
Dwa lata temu została przeprowadzona
termomodernizacja budynku B przy ul.
Bolesława Krzywoustego.
I

Szkoda, że to już koniec

Spokojnie, wszystko jest na gwarancji
ieszkańców ulicy Henryka
Sienkiewicza zbulwersoM
wał ponowny remont nawierz-

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

chni tej ulicy. Rzeczywiście,

Bociany odleciały, rok szkolny rozpoczęty, na polach leżą
bele ze słomy - to znak, że lato nieodwołanie się kończy...

jezdnia i chodniki były wykonywane nie tak dawno, w ramach dużego zadania rewitalizacji ulic Starego Miasta.
Dlaczego Sienkiewicza znów
musiała być rozkopana? Wyjaśniamy i uspokajamy: wszystkie prace wykonywane są w ramach gwarancji powykonawczej, gmina nie płaci za nie ani
złotówki.
Okazało się, że w kilku miejscach nawierzchnia z kostki
uległa zapadnięciu, na co zwracało uwagę wielu mieszkańców,
w sprawie interweniował także
radny Jan Klepiec.
Wykonawca został wezwany
do usunięcia usterek, dlatego
droga została 25 sierpnia zamknięta. Trzeba było zdjąć kostkę

i przygotować nowa podbudowę jezdni, bo to ona najprawdopodobniej była przyczyną powstania uszkodzeń.

Remont i związane z nim
utrudnienia (odcinek od skrzyżowania z ul. Młynarską do
Rynku jest zamknięty) potrwają
maksymalnie dwa tygodnie.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Piknik otworzył burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, zapraszając do korzystania
z przygotowanych atrakcji.
A tych było jeszcze więcej, niż
w edycjach poprzednich.
Wśród nich największą sensację wzbudziły wojskowe śmigłowce, w tym potężny, transportowy Mi-8, którym przylecieli do nas piloci z 1 Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej
oraz zwinne „Puszczyki”, śmigłowce z 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie. Piloci
tych ostatnich dali wspaniały
popis najwyższych umiejętności
prezentując pokazy zarówno
w sobotę, jak i w niedzielę, gdy
pogoda nieco się poprawiła.
Wszyscy mogli natomiast zajrzeć do wnętrza wojskowych
maszyn, zapytać pilotów o wyposażenie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Do śmigłowców
ustawiały się prawdziwe kolejki,

ale nikt nie narzekał, bo zdecydowanie było warto.
Nad głowami piknikowiczów
niemal nieprzerwanie pojawiały
się przeróżnego rodzaju statki
powietrzne, szybowce, modele
latające i oczywiście skoczkowie
spadochronowi, jako że rozegrane zostały tradycyjnie Zawody
Spadochronowe na celność lądowania o Puchar Burmistrza
Świebodzic. Mogliśmy podziwiać precyzyjne lądowania mimo wietrznej i utrudniającej
wykonanie perfekcyjnego skoku
aury.
Na ziemi też działo się wiele,
kursowały tu pojazdy militarne
SKOT i BRDM, można było
także obejrzeć ekspozycję sprzętu lotniczego i militarnego, m.in.
stację radiolokacyjną, prezentowaną przez III Brygadę Wojsk
Radiotechnicznych we Wrocławiu, a także wóz strażacki. Sporą sensację wzbudzali zamasko-

wani członkowie Grupy Rozpoznawczej „Wilk”.
Ciekawych wrażeń dostarczył
pokaz umiejętności psa-celnika,
pracującego dla wrocławskiej
Służby Celnej a także sporty dla
czworonogów, zaprezentowane
przez prywatnych hodowców.
Dla najmłodszych była bogata
strefa zabaw, a w niej m. in.
dmuchany zamek, gry zręcznościowe, malowanie buziek i wiele innych. W namiocie promocyjnym Gminy Świebodzice,
który był oblegany przez odwiedzających, każdy mógł otrzymać
piknikową naklejkę, balon i obowiązkowy, pamiątkowy samolocik. Wydział Promocji UM przygotował także ciekawe konkursy
z nagrodami.
Muzyczną niespodzianką był
koncert zespołu Elektro-Górale.
Przy okazji dobrej zabawy
każdy mógł także pomóc potrzebującym - prowadzona była
zbiórka do puszek na leczenie

Piknik otworzył tradycyjnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Policyjny śmigłowiec przyleciał do nas z Wrocławia

Nie tylko samoloty budziły ciekawość - takie pojazdy, w dodatku
przewożące uczestników pikniku, to było coś!
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Skoczkowie spadochronowi jak zawsze pokazali najwyższe
umiejętności

7

Na trawie, w powietrzu, wszędzie czuć było klimat lotniczy.
Nad głowami wciąż przelatywały jakieś samoloty lub śmigłowce
chorej świebodziczanki, pani
Emilii, zorganizowano także
licytację obrazu przekazanego
przez wojsko na rzecz chorego
pilota, który jest zaprzyjaźniony
z TLS.
Dla aktywnych była charytatywna zumba.

FOT. ABP, WYDZIAŁ PROMOCJI UM I PIOTR STRZELECKI

T

ak, najkrócej, można
określić tegoroczny Piknik Lotniczy w Świebodzicach. Każdy odwiedzający znalazł tu chyba coś dla
siebie - bo były widowiskowe
pokazy wojskowych śmigłowców i samolotów, skoki spadochronowe, pokazy psów, strefa
zabaw dla dzieci, wozy opancerzone, stacja radiolokacyjna
i wiele, wiele innych, lotniczych
- i nie tylko - atrakcji. Według
szacunkowych danych, piknik
odwiedziło około 3 tys. osób.
Organizatorem tego wydarzenia, które miało już piątą edycję,
był Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
i Towarzystwo Lotnicze.
Choć niedziela spłatała nam
psikusa i lało w zasadzie przez
pół dnia, to sobota wynagrodziła
to wszystkim odwiedzającym
świebodzicki Piknik Lotniczy,
o czym świadczyły tłumy na
naszym lotnisku gminnym.

piknik lotniczy

Odlotowy Piknik Lotniczy
potrwał do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy harcerzom ze
Szczepu IMAGO i Świebodzickiej Drużynie Harcerzy Virtus za
zabezpieczenie pomocy medycznej i opiekę nad maluchami
w strefie zabaw.

Odlotowy, bezpieczny i pełen atrakcji
8

piknik lotniczy
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Piknik na szóstkę
I BOGDAN KOŻUCHOWICZ
I Burmistrz Miasta Świebodzice
- Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które
odwiedziły nasz piknik, sądząc z frekwencji, była
ona imponująca, bo i atrakcji przygotowaliśmy
naprawdę wiele. Tu chciałbym szczególnie podziękować członków
Towarzystwa Lotniczego za świetne przygotowanie imprezy,
bardzo dużo nowych atrakcji, za logistykę, bezpieczeństwo.
Wszystko było na najwyższym poziomie i docenili to uczestnicy,
przybywając tłumnie na świebodzickie lotnisko. Bardzo także
dziękuję harcerzom, którzy po raz kolejny tak aktywnie włączają się
w miejską imprezę.
Myślę, że V Piknik Lotniczy należał do wyjątkowo udanych, i nawet
niedzielna pogoda nie zepsuła nam humorów. Już dziś zapraszam
Państwa na przyszłoroczną edycję, a Towarzystwo zapowiada,
że przygotuje jeszcze więcej niespodzianek.
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Balony, śmigłowce i nie tylko
I GRZEGORZ GLEGOŁA
I Prezes Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach
- W moim odczuciu piknik okazał się sukcesem,
w sobotę odnotowaliśmy naprawdę tłumy
odwiedzających, a w niedzielę, pomimo fatalnej pogody, odbyły
się zawody spadochronowe - rozegrano 4 pełne kolejki skoków,
tj.69 skoków spadochronowych, wykonano 3 pokazy śmigłowca
sw-4 plus jeden trening, 3 pokazy akrobacji szybowcowej i jeden
pokaz spadochronowy oraz balonowy.
Łącznie w nastym pikniku uczestniczyło 31 statków powietrznych
oraz około 40 członków personelu latającego i 16 skoczków
spadochronowych.
Według danych szacunkowych (parking, transport autobusowy
ZGK) w trakcie pikniku naszą imprezę odwiedziło
około 2,5- 3 tysiące widzów, to wspaniały rezultat.
Wszyscy planujemy już kolejną edycję, w sierpniu 2017 r.,
i postaramy się, by atrakcji było jeszcze więcej.

Liczne konkursy, przygotowane
przez Wydział Promocji UM,
cieszyły się dużym powodzeniem.
Każdy coś wygrywał

Przez lornetkę lepiej widać

Pamiątkowe zdjęcie szefa TLŚ Grzegorza Glegoły i burmistrza
Bogdana Kożuchowicza z pilotami

W tej edycji pikniku na lotnisku pojawiło się sporo czworonogów,
prezentujących umiejętności. To m. in. pies służby celnej i inne
psy służbowe

Puszczyk w akcji - niesamowite popisy pilotów wojskowych
śmigłowców dosłownie zapierały dech w piersiach

Niebieski namiot Gminy Świebodzice by chętnie odwiedzany
przez gości pikniku, można tu było otrzymać naklejkę i inne
materiały promocyjne

Podziękowania i upominki dla sympatycznych pilotów przekazał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Mamy nadzieję, że do nas wrócą
za rok!

Transportowy Mi-8 nie latał podczas pikniku - jego śmigła
mogłoby zdmuchnąć co poniektóre, lżejsze samoloty!

Nagrody i dyplomy dla dzielnych skoczków

Publiczność wręcz napierałą na barierki, każdy chciał mieć jak
najlepszy widok

Zamaskowani i uzbrojeni? Spokojnie, to tylko członkowie Grupy
Rozpoznawczej „Wilk”

Jak to jest usiąść za sterami wojskowego śmigłowca? - Po minie
widać, że super

Wóz strażacki z wysięgnikiem - chętnych na podniebną
przejażdżkę nie brakowało

Awantura w Pacynkowie
10
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żegnamy wakacje
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o zabawny tytuł równie
zabawnego przedstawienia, które dzieci
mogły obejrzeć w ostatnią niedzielę wakacji, 28 sierpnia. Po raz drugi spotkaliśmy się
w Parku Miejskim, by obejrzeć
przedstawienie kukiełkowe,
i znów towarzyszyła nam

cudowna, słoneczna pogoda.
Śmiechu było co niemiara, bo
znakomita aktorka pani Bożena
Oleszkiewicz i jej przesympatyczne kukiełki: Pacusia, Pacydło, Pan Walizka i inne, zabawne stwory, dostarczyli widzom świetnej, godzinnej zabawy na świeżym powietrzu.

Organizatorami letnich spektakli w parku były: Wydział Promocji
oraz Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach

Zresztą, po spektaklu wiele osób
mówiło, że letni teatrzyk to
doskonały pomysł władz miasta
i wszyscy zgodnie podkreślali,
że w przyszłym roku także chcą
takich wydarzeń.
- Cieszę się, że nasze propozycje podobają się mieszkańcom, chcą w nich uczestniczyć
i proszą o następne edycje, to
oznacza, że pomysł był dobry
i warto go rozwijać - podsumował burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który w ramach dodatkowej niespodzianki częstował
po spektaklu wszystkich uczestników słodkościami.
Po przedstawieniu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz spotkał
się także z paniami, uczestniczącymi w letnich zajęciach
zumby i jogi, których organizatorem także był samorząd, a do-

kładnie Wydział Promocji UM.
I tu także zainteresowanie było
spore, a ćwiczący już „zaklepali”
swoje uczestnictwo za rok. Dla
pań była jeszcze dodatkowa niespodzianka - pyszne jabłka od
pana burmistrza.
Więcej zdjęć na:
www.swiebodzice.pl.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Charyzmatyczny duchowny
znów w Świebodzicach
rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ciu kontynentach. Z jego nauczania i uzdrawiania skorzystały tysiące ludzi. W głoszeniu
Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych
poglądach i bezkompromisowy.
Cały swój czas poświęca niesieniu pomocy ludziom poprzez
spowiedź, porady i uzdrawianie.
Przygotowując materiał, korzystaliśmy ze strony internetowej parafii:
www.parafia-albert.eu.

FOT. WWW.PARAFIA-ALBERT.EU

O

jciecJames Manjackal
już po raz drugi prowadził w Świebodzicach
rekolekcje dla małżeństw. Setki par uczestniczyły
w tych wyjątkowych spotkaniach w dniach 11-14 sierpnia.
Rekolekcje odbywały się w hali
sportowo-widowiskowej OSiR
Świebodzice, sp. z oo.
Uczestników rekolekcji odwiedził biskup świdnicki Ignacy
Dec, który spotkał się z Ojcem
Jamesem. W wyjątkowych spotkaniach z duchownym z Indii
wziął także udział ks. Mirosław
Benedyk z parafii pw. Św. Brata
Alberta, na terenie której odbywały się rekolekcje. Biskup świdnicki odprawił także mszę świętą
i wygłosił homilię do zebranych.
W rekolekcjach uczestniczyło
ok. 450 małżeństw.
Ojciec James Manjackal prowadzi rekolekcje w duchu Odnowy Charyzmatycznej na całym świecie. W 1976 roku został
wysłany przez Zgromadzenie
Misjonarzy Św. Franciszka Salezego (MSFS), PołudniowoZachodniej Prowincji Indii z misją „Ewangelizacji Świata”. Odwiedził dotychczas ok. 100 krajów na całym świecie, głosząc
Słowo Boże na wszystkich pię-

Przyjmowanie wniosków o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
sierpnia 2016 r. rozpoczęło się przyjmowanie
wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu
1alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2016/

2017.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach ul. marsz J. Piłsudskiego 8,
pokój nr 7 po raz kolejny będą przyjmowane
wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2016/2017.
W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem
dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierp-

nia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia
31 października. Natomiast w przypadku, gdy
wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia
31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik
nastąpi do dnia 30 listopada.
I

Ważne dla stowarzyszeń
zanowni Państwo. W terminie 24 miesięcy od dnia
S
wejście w życie znowelizowa-

nych przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393), tj. od dnia 20 maja
2016 r. stowarzyszenia zwykłe
działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r.
- obowiązane są dokonać wpisu
do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych, o której mowa w art.
40 ust. 5 w/w ustawy.
Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy
prawa. Do dnia dokonania
wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na pod-
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stawie przepisów dotychczasowych. Poniżej znajdują się wymagane dokumenty wpisu do
ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ponadto zgodnie z art. 40
ust. 1 a-c ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie
zwykłe może we własnym
imieniu nabywać prawa, w tym
własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywane.
Każdy członek odpowiada za
zobowiązania stowarzyszenia
zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami
oraz ze stowarzyszeniem (1a).
Odpowiedzialność ta powstaje

z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego
okaże się bezskuteczna (1b).
Przepis ust. 1b nie stanowi
przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi,
zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże
się bezskuteczna (1c). Wszelkich dodatkowych informacji
udzieli Państwu Pani Justyna
Krygier - Inspektor w Biurze
ds. Europejskich i Współpracy
z organizacjami Pozarządowymi,
tel. 74/85-00-439,
e-mail:
justyna.krygier@
powiat.swidnica.pl.

Piszcie do nas! gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
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Zabytkowych Parowozów

10-11 WRZEŚNIA

O

d 2011 roku Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku organizuje Gale Parowozów
- Międzynarodowe Zloty Zabytkowych Lokomotyw. Celem
przedsięwzięcia jest popularyzacja idei ochrony zabytków techniki kolejowej. Na dwa dni teren

dawnej Parowozowni w Jaworzynie Śląskiej znów zaczyna
tętnić kolejowym życiem.
W poprzednich edycjach
- 2011, 2012, 2013, 2014 oraz
2015 udział wzięły czynne,
zabytkowe lokomotywy parowe
z Republiki Czeskiej, Niemiec
oraz Polski. W zeszłorocznej

9-11 września

W piątek 9 września - wernisaż pokonkursowej
wystawy „XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS
FOTOGRAFII - ZESTAW - ŚWIDNICA 2016”
oraz wręczenie nagród.
 godz. 18.45 wernisaż wystawy, natomiast
 godz. 19.30 wykład /Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18/
10 września /sobota/
 godz. 10.00

START „XXV FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2016”
/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/
 godz. 16.00
wernisaż wystawy
/Galeria Fotografii, Rynek 44/
 godz. 17.00
wykład
Wernisaż wystawy

3-4 września - Stara Kopalnia, Wałbrzych
SARSA, PECTUS
 4 września KAYAH
Ponadto: finał Wałbrzych
ma Talent, Wałbrzyska
Szkoła Talentów, dużo
muzyki
i zabawy, wypasione
wesołe miasteczko
oraz laser show,
specjalne propozycje
na święto miasta: Teatru
Dramatycznego,
Muzeum Porcelany,
Biblioteki pod Atlantami,
RC Wałbrzych
 sobota,
3 września 2016
od 15.00
atrakcje dla dzieci
16.00
Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”

edycji uczestniczyło 6 lokomotyw parowych i przeszło 12 000
odwiedzających, co sprawia, że
Gala Parowozów 2015 była największym wydarzeniem promującym zabytki techniki kolejowej w tej części Europy (pogranicze polsko-czesko-niemieckie)
i jednym z największych w Polsce.
W trakcie Gali Parowozów
2015 zrealizowaliśmy również
11 pociągów specjalnych - do
Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy oraz jeden dookoła Gór
Sowich.
Tegoroczna edycja zorganizowana zostanie tradycyjnie już w
II weekend września - tj. 10 i 11.
Udział potwierdziły:
1. Republika Czeska
 Lokomotywa parowa 423.
0145 z Jaromierza,
 Lokomotywa parowa 213.
901 z Brna,

XXIX

 3 września

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

co ciekawego w okolicy
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grupy taneczne WOK
18.00
zespół Plus50
Justyna Piela
20.00
Sarsa
21.00
Pectus
dj Adrena Line
grupa ognia Impuls
 niedziela,
4 września 2016
od 15.00
atrakcje dla dzieci
16.30
Wałbrzych ma Talent
Natalia Sumpor
finał Wałbrzych
ma Talent
21.00
Kayah
ok. 22.30
lasershows

Zdrowie
tarostwo Powiatowe
w Świdnicy zaprasza
S
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 Wrocławiu. 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.


2. Polska
 Lokomotywa parowa OKz
32-2 ze Skansenu w Chabówce,
 Lokomotywa parowa Pt47
-65 z Parowozowni Wolsztyn,
 Lokomotywa parowa Ty42
-24 z Pyskowic,
 Lokomotywa parowa TKt
48-18 z Jaworzyny Śląskiej, która tradycyjnie będzie pełnić obowiązki gospodyni zlotu.

Na Gali Parowozów 2016 r.
zorganizowane zostaną Muzealne Pociągi Specjalne do Wrocławia (które obsłuży Pt47-65),
Wałbrzycha gdzie planujemy
posłać Ty42-24 oraz do Świdnicy i Dzierżoniowa, gdzie spotkać będzie można OKz32-2,
423.0145 i TKt48-18. Dokładne
Rozkłady Jazdy pociągów podane zostaną na początku września.
W piątek 9.09.2016 r. odbędzie się w Muzeum kino plene-

rowe, w niecodziennej scenerii
- tętniącej życiem parowozowni
- wyświetlony zostanie film, bliski sercu każdego miłośnika
kolei - „Człowiek na torze” Andrzeja Munka z 1955 r. Będzie to
również pierwszy publiczny
pokaz filmu po jego cyfrowej
rekonstrukcji. O godzinie projekcji poinformujemy po wrześniowej aktualizacji Rozkładu
Jazdy.
W sobotę 10.09.2016 r. o godzinie 20:00 zapraszamy na
spektakl pt. „Zembrzuski” dedykowany polskiemu konstruktorowi lokomotyw - inż. Kazimierzowi Zembrzuskiemu. W teatralny, nieco niecodzienny sposób spróbujemy przedstawić sylwetkę błyskotliwego inżyniera
i czasów, w których tworzył
swoje największe dzieła - lokomotywy Pt31 czy Pm36...
W spektaklu, obok aktorów, wystąpią również lokomotywy

/Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 34/
 godz. 19.00-21.00
FOTOPREZENTACJE
w Wieży Ratuszowej
wernisaże wystaw autorskich:
/Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 2/
 godz. 22.00
META „XXV FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO

- czynna Pt47-65 z Wolsztyna
oraz stanowiąca nieczynny (póki
co!) eksponat Pt31-49 z kolekcji
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.
Tradycyjnym punktem programu każdego zlotu zabytkowych lokomotyw jest parada, jak
Polska i świat długi i szeroki,
parowozy prezentują się w trakcie przejazdów indywidualnych
i grupowych. W trakcie Gali
Parowozów miejsce ma jednak
niecodzienna parada,nocna.
Wszystkich miłośników technoestetycznego piękna parowozów zapraszamy po sobotnim
spektaklu, ok. 22:00 na stację
w Jaworzynie Śląskiej gdzie
tylko w blasku gwiazd i peronowych jarzeniówek zaprezentują
się wszystkie uczestniczące
w Gali Parowozy.
Zespół Muzeum

2016”
/Klub “Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/
11 września /niedziela/
 godz. 12.00
Wręczenie nagród „XXV FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2016” /Teatr, Rynek 44/

Okiem Młodych - tego
nie można przegapić
rozmaitości
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W

Nagród Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w kategorii
„Krajowe wydarzenie filmowe”.
Więcej na:
www.okiemmlodych.pl
9. Okiem Młodych. Przyszłość jest dziś.
Przyszłość jest dziś - w tym
sformułowaniu zawiera się tyle
przemyśleń na istotne wg nas
kwestie, że zdecydowaliśmy się
takie właśnie hasło nadać 9. edycji Okiem Młodych. Przyszłość
jest dziś, bo stoimy dziś przed
wieloma różnorakimi wyzwaniami, które najprawdopodobniej diametralnie zmienią nasze
bliskie i dalekie otoczenie, jak
np.: fala migracji, nieprzemijająca recesja gospodarcza czy
narastająca atomizacja człowieka w świecie zachodnim. Przyszłość jest dziś, ponieważ takie
zjawiska jak dynamiczny rozwój
internetu, rosnąca popularność
rzeczywistości wirtualnej czy
przyzwyczajenie do interaktywności zmieniają nasze postrzega-

szystkich mieszkańców Dolnego
Śląska zapraszamy
na „Tournée Okiem
Młodych” - spotkania z najlepszymi filmami ósmej edycji
i zapowiedź nadchodzącej, dziewiątej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”,
który dobędzie się w dniach 1218 września w Świdnicy.
Pokazy filmów odbędą się
w kilku miastach - między innymi także w Świebodzicach, już
9 września, serdecznie zapraszamy.
MFFD „Okiem Młodych” od
2008 roku prezentuje najciekawsze kino dokumentalne - przede
wszystkim młodych, obiecujących reżyserów. Co roku - na
czas festiwalu - Świdnica zamienia się w miejsce spotkań dla
amatorów, profesjonalistów i pasjonatów świata kina. Zeszłoroczna edycja „Okiem Młodych” została nominowana do

Ensemble, Ensemble...

nie i doświadczanie świata.
Przyszłość jest dziś, bowiem
kino dokumentalne namiętnie
eksploruje nowe sposoby opowiadania, do mockumentu czy
dokumentu animowanego, dołączają formy crossmedialne
i transmedialne, dokumenty sieciowe, dokumenty interaktywne
oraz VR.
Przyszłość jest dziś - społecznie, technologicznie, filmowo.
Zmiany dokonują się w tempie
nieznanym do tej pory ludzkości. Warto trzymać rękę na pulsie. My się staramy. Zachęcamy
Was wszystkich z okazji 9.
Okiem Młodych. Staramy się
być tak różnorodni, jak urozmaicone bywa współczesne kino
dokumentalne, a impreza nasza
rokrocznie staje się okazją do
interakcji i integracji lokalnej
społeczności z ekspertami ze
świata filmu oraz młodymi
adeptami sztuki filmowej.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem

wal Kameralistyki im. Księżnej
Daisy w Książu i kolejny raz
seniorzy skupieni przy Miejskiej Bibliotece publicznej
uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Inicjatorem festiwalu w 2004 r.
był Marek Markowicz, muzyk Filharmonii Olsztyńskiej
i Opery Krakowskiej, który podjął starania, by w przepięknych wnętrzach zamku w okresie letnim rozbrzmiewała muzyka mistrzów. Formułę festiwalu przyjęto ze Stanów Zjednoczonych. Wybitni muzycy
oraz grono studentów zainteresowanych rozwojem umiejętności warsztatowych na codziennych, wielogodzinnych
próbach przygotowują wspólny
repertuar. Uhonorowaniem tej
pracy są koncerty profesorów
i adeptów muzyki, które stają

FOT. JANINA DUBROWNIK

o raz XIII w niedzielę 21
sierpnia zainaugurowany
P
został Międzynarodowy Festi-

się wydarzeniem kulturalnym
regionu.
W tym roku, przez 8
kolejnych dni, rozbrzmiewała
muzyka kameralna, zwana
dawniej „pokojową”, a melomanom dano okazję pod hasłem „Od Pragi do Petersburga”
wysłuchać dzieł powstałych
w słowiańskiej części Europy.
W programie znalazły się m. in.

R E K LA M U J S I Ę !
W G a ze c i e Ś w i e b o d z i c k i e j

tel. 660 157 518

utwory Witolda Lustosławskiego, Dmitija Szostakowicza,
Antonina Dvoraka. Siergieja
Prokofiewa, Igora Strawińskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanowskiego i Piotra Czajkowskiego.
Dodatkową atrakcją stał się
gościnny koncert muzyków
Festiwalu „Krzyżowa-Music” ,
który poprzedził niedzielną
inaugurację w dniu 18 sierpnia,
a okazał się prawdziwą perełką
dla wielbicieli muzyki poważnej, gdzie muzycy na zakończenie wysłuchali owacji
publiczności na stojąco.
XIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy okazał się szczęśliwą
liczbą, a seniorzy skupieni przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach oraz pozostali uczestnicy festiwalu z niecierpliwością oczekiwać będą
przyszłego roku.
Beata Wiciak

Młodych w Świdnicy to arena
prezentacji najważniejszych
nowych dokumentów z całego
świata. Podczas imprezy swoją
przestrzeń otrzymują młodzi filmowcy - twórcy do 30. roku
życia z filmami do 30 minut
mogą wystartować w Konkursie
Głównym, a nieprofesjonalni
autorzy półgodzinnych dokumentów, którzy nie przekroczyli
21 lat - w Konkursie Młodzie-

żowym. Program imprezy uzupełniają pełnometrażowe filmy
dokumentalne, nagradzane na
największych festiwalach filmowych świata, w tym roku zebrane pod wspomnianym hasłem
Przyszłość jest dziś, a także spotkania z twórcami, debaty, warsztaty, pokazy dla seniorów oraz
edukacyjne projekcje dla młodzieży.
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Okiem Młodych, oprócz współpracy z klubami seniora i szkołami ponadgimnazjalnymi, działa
również na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy. Tamtejsi osadzeni z oddziału więziennego
przyznają od kilku lat swoją własną nagrodę (Kinematografek)
w Konkursie Głównym oraz
spotykają się z młodymi dokumentalistami.
I

Sportowa półkolonia
była super!
14

sport
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obiegła końca sportowa półkolonia organizowana przez OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
Grupa dzieci ze świebodzickich
szkół miała okazję przez trzy
tygodnie skorzystać z zajęć
w obiektach sportowych przygotowanych przez wykwalifikowanych instruktorów.
Codziennie od poniedziałku
do piątku, w okresie od 1 do 19
sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia 2016 r.), uczestnicy sportowej półkolonii mieli możliwość
aktywnego spędzenia czasu próbując swych sił w różnych dyscyplinach sportu. W programie
przewidziano zajęcia na krytym
basenie, gdzie dzieci korzystały
z lekcji pływania. Ponadto brały
udział w grach i zabawach organizowanych w hali sportowej, na
boiskach i w kręgielni. Dużą
atrakcję stanowiły zajęcia prowadzone przez Mariusza Cieślińskiego z elementów kickboxingu, boksu i samoobrony. Spo-

rym zainteresowaniem cieszył
się miniturniej tenisa stołowego,
gra w badmintona i wiele innych
atrakcji o typowo sportowym
charakterze. Każdego dnia po
zrealizowaniu programu dzieci
miały możliwość wybrania się
na wspólny obiad.
Zakończenie półkolonii odbyło się w dwóch blokach. W pierwszym rodzice mogli zobaczyć,
jakie postępy poczyniły ich pociechy w nauce pływania, a w drugim uczestnikom kolonii zostały
wręczone dyplomy, medale i upominki oraz łakocie.

W

w Piber - stanęła na drugim
miejscu podium. W skład drużyny wchodzili:
Weronika Kwiatek & koń
Bartnik - luzak Maciek Mazurek;
Bartłomiej Kwiatek&koń Sonet - luzak Daniel Kłosowski
oraz Marcin Kilańczyk (debiutant MŚ) & koń Prymus - luzak
Filip Nowacki.
Warto wspomnieć, że Bartłomiej Kwiatek świętował już raz
sukces wewłoskim Pratoni del
Vivaro z 2010 roku, gdzie
sięgnął wtedy poindywidualne
srebro.

Srebro w Powożeniu
dla Świebodzic!

dniach 4-7 sierpnia
odbyły się Mistrzostwa
Świata w Powożeniu
Zaprzęgami Jednokonnymi - Piber 2016. Najliczniej obsadzone
w historii Mistrzostwa Świata
- dla Polski bardzo szczęśliwe
i udane - bo zwieńczone historycznym wynikiem! Podwójne
srebro dla Polski - to niebywałe
wydarzenie, które zdarzyło się
w polskim sporcie jeździeckim
po raz pierwszy!
Bartłomiej Kwiatek, na co
dzień mieszkający w Świebodzicach i trenujący w pobliskim
Stadzie Ogierów Książ - zdobył
medal drużynowy dla zespołu
polskiego. To pierwszy tak znamienity sukces od 1995 roku
(wtedy Polska zdobyła srebrny
medal drużynowy w powożeniu
zaprzęgami parokonnymi na
Mistrzostwach Świata w Poznaniu). 21 lat oczekiwania na sukces - opłaciło się! Najmłodsza
drużyna ze wszystkich startujących na Mistrzostwach Świata

Polskie zaprzęgi rosną w siłę,
a medale potwierdzają coraz lepszą formę i zaawansowanie tego
sportu. Warto również podkreślić, żeKwiatek startuje w zawodach tylko i wyłącznie końmi
polskiej hodowlirodzimą śląską
rasą - której największa hodowla
znajduje się wStadzie Ogierów
w Książu.

Polska na Mistrzostwach
w Piber zdobyła dwa medale
- Weronika Kwiatek- siostra
Bartłomieja wywalczyła indywidualne srebro. Dwa srebrnemedale na jednych Mistrzostwach

Świata to ewenement w polskim
jeździectwie. Cieszymy się, że to
właśnie zaprzęgi przecierają
szlaki polskiemu jeździectwu!
Serdecznie gratulujemy.
I
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Siłacze prężyli muskuły
sport

M

artwy ciąg, spacer
farmera, przetaczanie opony - to tylko
co barwniejsze konkurencje, z jakimi musieli zmierzyć się siłacze w kolejnej edycji zawodów Strong Man 2016.
Sprawdzian dla posiadaczy
muskułów zorganizował jak co
roku OSiR Świebodzice Sp.
z o.o., w niedzielę, 28 sierpnia.
W malowniczych okolicznościach przyrody, bo na terenie
kąpieliska letniego, pięciu śmiałków stanęło w szranki o tytuł
najsilniejszego.
Zwycięzcą okazał się Jacek
Miernicki, II miejsce na podium

zajął dobrze nam znany Mateusz Brzuchacz, instruktor na
miejskiej siłowni i mistrz Polski
w kulturystyce, a III miejsce
przypadło Jarosławowi Kuracińskiemu.
Nagrody i dyplomy wręczył
zwycięzcom Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn.
Fundatorami nagród byli: Stowarzyszenie Bona Fide, producent chemii basenowej BASAU,
OSiR Świebodzice Sp. zo.o oraz
Urząd Miejski w Świebodzicach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Z BOISK VICTORII

Porażka juniorów starszych
W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
II kolejki spotkań o mistrzostwo Dolnośląskiej Ligi
Juniorów Starszych zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Olimpii
Kamienna Góra 2:5 (0:1). Bramki dla podopiecznych
trenera Przemysława Satyły w tym spotkaniu zdobyli: Patryk Szczerba oraz Filip Olszówka.
W kolejnym spotkaniu nasz zespół zagra w niedzielę
4 września 2016 r. o godzinie 11:00 na własnym
boisku z drużyną Chrobry Głogów.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Ryż, Olszówka, Laskowski, Cybulski, Węgłowski, Jarosz,
Bizoń, Dziurdzia, Kasiński, Szczerba, Sieński.

Seniorzy ulegli Bielawiance

W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
III kolejki spotkań o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej grupa wschód zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał na własnym boisku z drużyną Bielawianki Bielawa 2:3 (0:3). Bramki dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Kamil
Sadowski oraz Marcin Traczykowski. W następnej
kolejce nasza drużyna zagra na własnym boisku
z zespołem Unii Bardo. Spotkanie zostanie rozegrane
w sobotę 3.09.2016 r. o godzinie 17:00.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Bielak, Szyszka, Rosicki, Niemczyk, Sadowski, Słapek, Błaszczak, Khodzhamkulov, Błażyński, Traczykowski,
Bałut.
Na zmiany wchodzili: Zyl, Borgoń, Michnicki,
Borowiec.

Rezerwy „ścięły” Kłos

W rozegranym w sobotę 27 sierpnia 2016 r. meczu
III kolejki spotkań o mistrzostwo Klasy A Seniorów
zespół rezerw MKS Victorii Świebodzice wygrał
w spotkaniu wyjazdowym z drużyną Kłos Lutomia
4:0. Bramki dla podopiecznych trenera Tomasza
Megesa zdobyli w tym spotkaniu: Paweł Martynoga - 2, Mateusz Kozieł oraz Adam Struski.
W kolejnym spotkaniu nasze rezerwy podejmą na
własnym boisku drużynę Boxmet Piskorzów. Mecz
zostanie rozegrany w niedzielę 4 września 2016 r.
o godz. 13:00.
Skład MKS Victorii II Świebodzice: Osóbka,
Struski, Szczepański R., Mosór, Andrzejewski,
Grzesiak, Bielawski, Meges, Dobrowolski P., Galasiński, Martynoga.
Na zmiany wchodzili: Kozieł, Uglis.

Terminarz najbliższych
spotkań

SOBOTA - 3.09.2016 r. - godz. 13:00
- LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Polonia Stal Świdnica - MKS Victoria Świebodzice
SOBOTA - 3.09.2016 r. - godz. 17:00
- IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
MKS Victoria Świebodzice - Unia Bardo
NIEDZIELA - 4.09.2016 r. - godz. 11:00
- LIGA DOLNOŚLĄSKA JUNIORÓW
MKS Victoria Świebodzice - Chrobry Głogów
NIEDZIELA - 4.09.2016 r. - godz. 13:00
- KLASA A SENIORÓW
MKS Victoria II Świebodzice - Boxmet Piskorzów
Materiał z oficjalnej strony Klubu.
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Dlaczego nie ma Memoriału Sosika?
ielokrotnie spotykaliśmy z takim pytaniem mieszkańców
W
miasta, pytają o to Burmistrza

Świebodzic internauci, a my postanowiliśmy zapytać u źródła, czyli
w Zarządzie Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego „Górnik
Wałbrzych”, który był organizatorem wyścigu od lat. Niestety, od
ubiegłego roku zawody się nie odbywają - i trochę jest nam przykro,
że tak wspaniała impreza sportowa, podtrzymująca pamięć o świetnym kolarzu, naszym rodzimym
talencie Pawle Sosiku - zniknęła

z kalendarza ważnych wydarzeń
miejskich.,
Zapytaliśmy o to prezesa LKKS
„Górnik Wałbrzych”, nota bene
świebodziczanina, Leszka Gucwę.
- Z przykrością muszę to powiedzieć, ale zadecydowały kwestie
finansowe - nie ukrywa prezes.
- Jako świebodziczaninowi i wielkiemu miłośnikowi kolarstwa jest
mi tym bardziej przykro, że te zawody się nie odbywają w Świebodzicach. Memoriał im. Pawła Sosika to nie były samodzielne zawo-

dy, był to trzeci etap górskiego
wyścigu kolarskiego, który odbywał się m. in. w Jedlinie Zdroju
i Wałbrzychu. Te zawody już nie są
organizowane, dlatego Memoriał
„zniknął”.
Leszek Gucwa obiecuje jednak,
że spróbuje reaktywować kolarskie
wydarzenie. Na razie klub przygotowuje sie do jubileuszu 70-lecia
swojego istnienia. Więcej na ten
temat w rozmowie z szefem Klubu
w następnym numerze.
I

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. informuje Szanownych Klientów,
że coroczna przerwa remontowo-konserwacyjna
w Wodnym Centrum Rekreacji zaplanowana jest w bieżącym roku
w okresie od 5 do 16 września.
W tym czasie cały obiekt będzie nieczynny.
Zapraszamy ponownie od soboty 17 września 2016 r.

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
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. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe z antresolą
na wysokim parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 m.kw.
cena 138 tys.
2. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro. 87 m.kw.
cena 228 tys.
3. NOWA CENA Osiedle Sudeckie.
4 pokojowe mieszkanie na II
piętrze. 56 m.kw. cena 129 tys.
4 Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe

mieszkanie na parterze
po KAPITALNYM REMONCIE .
Okna nowe PCV, kuchnia
w zabudowie wraz ze zprzętem
AGD. 48 m.kw. cena 155 tys.
5. Świebodzice Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
60,6 m.kw. cena 145 tys
6 Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynk murowany
- z przeznaczeniem na magazyn,
garaż, halę, warsztat. 192 m.kw.
cena 45 tys.
7. NOWA CENA Świebodzice
Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IIII piętrze.
Bardzo słoneczne. Okna nowe

PCV. 52 m.kw. cena 115 tys.
8. Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu. 40 m.kw. cena 55 tys.
9. Świebodzice. Mieszkanie 2
pokojowe po kapitalnym
remoncie. Duży balkon.
Miejsca parkingowe. 52 m.kw.
cena 159 tys.
10. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o. węglowe.
53 m.kw. cena 135 tys.
11. Świebodzice. Mieszkanie
3 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o węglowe.
60 m.kw. cena 140 tys.
12. Świebodzice. 2 pokojowe
przestronne po remoncie.
Miejsca parkingowe.
Ogrzewanie c.o węglowe.
76 m.kw. cena 133 tys.
13. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze po remoncie.
60 m.kw. cena 159 tys.
14. Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe. I piętro.
35 m.kw. cena 75 tys.
15. Sprzedam Osiedle Sudeckie.
3 pokojowe mieszkanie

na III piętrze. Okna nowe PCV.
Podłogi panele. 44 m.kw.
cena 117 tys.
16. SUPER CENA. Świebodzice.
3 pokojowe po remoncie.
2 balkony. Duża łazienka. I piętro.
80 m.kw. cena 189 tys.
17. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv. Duży balkon.
45 m.kw. cena 115 tys.
18. NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 m.kw. cena 182 tys.
19. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum z osobnym
wejściem. 93,6 m.kw.
cena 153 tys.
20, DO WYNAJĘCIA Osiedlu
Piastowskie. Kawalerka w pełni
umeblowana. IV piętro.
32,8 m.kw. cena 800,00.
21. DO WYNAJĘCIA Osiedle
Słoneczne Dom wolnostojący
z dużą działką. 227 m.kw.
cena 2500,00.
22. DO WYNAJĘCIA. Centrum
Świebodzic. Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m.kw. Cena 5000,00.
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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. Magdalenę Bielawską
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Wiesława Ochnika
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Batora,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- 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. Helenę Krysik
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere
słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Janiny Korsak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięć, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Kurowickiego,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Syn, Zięciowie,
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. Bartłomieja Rachwał
- Żona, Córka, Rodzice, Brat i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Haliny Wach
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Daniela Kałuckiego,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Janiaka,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

