20 LAT POWODZI TYSIĄCLECIA 1997-2017
Drodzy Czytelnicy, następny numer Gazety Świebodzickiej trafi do Państwa rąk 7 lipca. Dokładnie tego dnia, 20 lat temu, Dolny Śląsk
nawiedziła ogromna powódź, pozbawiając tysiące ludzi dachu nad głową i dorobku życia. W Świebodzicach także odczuliśmy jej
skutki. Chcemy więc przypomnieć o tych wydarzeniach, które dotknęły osobiście wielu z nas, naszych sąsiadów, znajomych.
Przygotowujemy specjalny dodatek, poświęcony tamtym wydarzeniom. I mamy prośbę - jeśli dysponują Państwo zdjęciami
czy innymi dokumentami, związanymi z tamtymi zdarzeniami - prosimy o ich udostępnienie. Czekamy na kontakt mejlowy na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl lub bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Świdnicka 15, Tel. 74 666-95-74.

Bardzo dobre
3ubiegłorocznego
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KONIEC z piciem
na ławeczkach
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

T

o boisko miało służyć
rekreacji i zabawie, tymczasem stało się synonimem wandali i osób,
pijących alkohol. - Dość tego,
trzeba podjąć zdecydowane
działania - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W okresie zbliżających się
wakacji obiekt będzie pod szczególnym nadzorem policji i Straży Miejskiej. A samorząd już
postanowił zobrzydzić amatorom trunków to miejsce - zniknęły wszystkie ławki, znajdujące się wzdłuż jednego z chodników obok boiska. Nie ma ani
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jednej - nie będzie już zacisznego miejsca do wypicia piwka
czy winka.
Mieszkańcy uważają, że to
dobry pomysł, ale mają też obawy.
- Na tych ławkach notorycznie siedzieli pijacy i młodzież,
zachowująca się głośno wieczorami - mówi pani Wiesława,
mieszkanka pobliskiego budynku. - Oby tylko nie zniknęły
wszystkie ławki w okolicy, bo
wtedy gdzie my, starsi się podziejemy?
Więcej o problemie związanym z tym miejsce - str. 7.

Wielkie serducha
dla małej Majki
Otworzyły się nasze serca i portfele
podczas tegorocznego święta miasta.
Zorganizowana przy okazji Dni Świebodzic
zbiórka charytatywna na leczenie 7-letniej
Majeczki Dobrzańskiej przeszła oczekiwania
organizatorów i rodziców. Udało się zebrać
sporą kwotę, wpłynęły też kolejne darowizny
na konto. - Dziękujemy z całego serca.
Zrobimy wszystko, by pomóc naszemu dziecku
- mówią rodzice dziewczynki.

Wierzymy, że to dobry początek
całej akcji, a wszystko zakończy
się szczęśliwie - to znaczy
skutecznym leczeniem.
Str. 2

budżetu przez
burmistrza Bogdana
Kożuchowicza.
Przegląd
4
miejskich
inwestycji - chodniki,
oświetlenie, zakłady
w strefie.
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Miejski Polonez,
czyli tanecznie
w Rynku.

Żegnaj, IV ligo.
9do Victoria
spadła
okręgówki. Prezes
tłumaczy, dlaczego.
-VII Święto
VI
Sztuki
i Rzemiosła - udana
Targira 2017.

Ależ była zabawa
egoroczne Dni Świebodzic
dostarczyły nam wielu
T
wspaniałych wrażeń i doznań

muzycznych; były koncerty,
kabaret, akcje charytatywne.
Bawiliśmy się na mega odlotowym
wesołym miasteczku, mogliśmy
też pomóc potrzebującym.
Przed świebodzicką publicznością
wystąpili: Piersi, Grubson,
Freaky Boys, Fairy Tale Show
i kabaret Koń Polski.

Jak się bawiliśmy - sprawdź
w naszym specjalnym
dodatku wewnątrz gazety!

UWAGA!
KONKURS!
W tym wydaniu
można zdobyć
„Legendy
Świebodzickie”!
Szczegóły na str. 2.
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społeczeństwo

Złote Gody Państwa
Horodeckich
piątek, 23 VI 2017

To początek

Udana zbiórka charytatywna na leczenie małej świebodziczanki

O

dniu 10 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego
W
w Świebodzicach odbył się

jubileusz Złotych Godów małżeńskich Państwa Elżbiety
i Jana Horodeckich.
To osoby doskonale znane
i zasłużone w naszym mieście,
przez wiele lat biorące czyny
udział w życiu publicznym
naszego miasta.
Pani Elżbieta to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, radna miejska dwóch
kadencji, sprawująca także zaszczytną funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej. Pan
Jan był radnym Rady Powiatu
Świdnickiego. Oboje udzielają
się w działalności społecznej,
Jan Horodecki przez wiele lat
przewodniczył Stowarzyszeniu „Cyrenejczyk”, zaś Pani
Elżbieta jest Prezesem Stowa-

rzyszenia Charytatywno - Opiekuńczego im. Bł. Marii Teresy
Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach.
Wszyscy także pamiętamy,
że jedna z najstarszych aptek
w naszym mieście - Franciszkańska, przy ul. Żeromskiego
- była prowadzona przez wiele
lat właśnie przez Państwa
Horodeckich.
Medale i gratulacje szacownym Jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Przyłączamy się do okolicznościowych życzeń i gratulując tak pięknego jubileuszu
życzymy kolejnych, wspólnych lat w zdrowiu, miłości
i w otoczeniu bliskich.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej

Mamy dla Państwa kolejny konkurs

Do wygrania „Legendy
świebodzickie”

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

tworzyły się nasze
serca i portfele podczas
tegorocznego
święta miasta. Zorganizowana przy okazji Dni
Świebodzic zbiórka charytatywna na leczenie 7-letniej Majeczki Dobrzańskiej przeszła oczekiwania organizatorów i rodziców. Udało się zebrać sporą
kwotę, wpłynęły też kolejne
darowizny na konto. - Dziękujemy z całego serca. Zrobimy
wszystko, by pomóc naszemu
dziecku - mówią rodzice dziewczynki.
O sytuacji Mai pisaliśmy
w poprzednim numerze Gazety
Świebodzickiej. U dziewczynki
zdiagnozowano rozlanego glejaka. Lekarze w Polsce nie chcą
wykonać biopsji gdyż uważają,
że jest to zbyt niebezpieczne ze
względu na możliwość uszkodzenia ważnych ośrodków
w mózgu. Radzą obserwować
i wykonywać kontrolne rezonanse. Ale rodzice nie chcą czekać
na to, aż guz się rozrośnie. Skontaktowali się ze specjalistycznym ośrodkiem w Londynie.
Tamtejsi lekarze podjęli się diagnostyki i leczenia.
- To dla nas wielka szansa, nie
chcemy czekać, tylko działać i to
jak najszybciej - mówią Agnieszka i Krzysztof Dobrzańscy,
rodzice Mai.
Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na leczenie. Maja ma
swoje subkonto w Fundacji Kawałek Nieba (znajdziecie je Państwo na plakacie), a przyjaciele
rodziny zorganizowali spontaniczną akcję charytatywną właśnie podczas Dni Świebodzic.
Za symboliczne datki, wrzucane
do puszek, można było przejechać się motocyklem. Było też

malowanie buziek i zaplatanie
kolorowych warkoczyków.
Okazało się, że parking przed
basenem letnim odwiedziło 10
i 11 czerwca mnóstwo ludzi, którzy wrzucali do puszek pieniądze.
- Chcielibyśmy podziękować
z całego serca wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zbiórki dla Mai, w szczególności Darkowi Piątkowskiemu, motocyklistom, harcerzom,
fryzjerom, osobom malującym
dziecięce buźki. Serdecznie dziękujemy władzom naszego miasta oraz OSIR-u za wsparcie
i udostępnienie miejsca do przeprowadzenia akcji - mówią rodzice dziewczynki
Dzięki akcji udało sie zebrać
do puszek 8714 zł. Dodatkowo
na subkonta w fundacji „Kawałek Nieba” oraz „Jaś I Małgosia” wpłynęło 2876 zł. To oczywiście kropla w morzu potrzeb
finansowych, jakie będą się wiązać z dalszym leczeniem Mai,
ale liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest.
Maja też była obecna na zbiórce. Z wymalowaną buzią i kolorowymi warkoczykami nie sprawiała wrażenia poważnie chorego dziecka. A jednak w jej główce jest guz, którego należy się
jak najszybciej pozbyć. Wszyscy
wierzymy, że Majeczka wróci do
zdrowia i pokona chorobę.
Każdy z nas może jej w tym
dopomóc, wspierając finansowo
jej leczenie.
Rodzice dziewczynki są w kontakcie z lekarzami w Londynie.
Czekają na informacje, kiedy
będą mogli stawić się w ośrodku
z córeczką i przeprowadzić konieczne badania. Mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem.

Do takich puszek można było wrzucać darowizny na rzecz
leczenia Mai

Kolejna niespodzianka
dla naszych Czytelników.
Tym razem rozdajemy najnowsze wydawnictwo promocyjne
Miasta - „Legendy świebodzickie. Czary, skarby,
tajemnice”. To bardzo ciekawy zbiór historii, odnoszących
się do dawnych dziejów naszego Miasta.
Zgodnie z tytułem, jest w nich trochę magii, trochę
tajemnicy, słowem wszystko to, o czym lubimy poczytać.
Mamy dla naszych drogich i wiernych Czytelników pięć
egzemplarzy. Rozdajemy je od poniedziałku, 26 do piątku
30 czerwca. Codziennie jeden egzemplarz.
Jak zdobyć książkę?

Wystarczy o godz. 12:00 zadzwonić na numer:
660 157 518 i odpowiedzieć na proste pytanie:
„Z jakim świebodzickim zabytkiem związana jest
najbardziej znana legenda?” Dla podpowiedzi,
znajduje się on w dzielnicy Pełcznica.

Inicjatorem akcji był Dariusz Piątkowski, świebodziczanin,
miłośnik fotografii i motocykli

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

Maja - to urocza, pełna energii i radości życia 7-latka

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

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

Absolutnie dobre
wykonanie budżetu
wieści z sesji

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Dobry budżet
G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Świebodzic

W

ykonanie budżetu
najlepiej wyrażają
liczby. Zaplanowane dochody zostały
zrealizowane aż w 98,69%, zaś
wydatki w wysokości 95,91%.
Zadłużenie gminy to zaledwie
17,68% ogółem dochodów gminy.
- Dziękuję wysokiej Radzie za
elastyczne podejście i pomocną
współpracę, która umożliwia na
bieżąco korygowanie budżetu,
wprowadzanie nowych środków
czy zadań - podkreślał przed głosowaniem burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Rok 2016 był - zdaniem burmistrza Bogdana Kożuchowicza
- rokiem stabilizacji finansowej.
- Zadłużenie spadło o ponad
800 tys. zł, a koniec roku zam-

knął się nadwyżką - przytaczał
liczby burmistrz. - Przygotowaliśmy szereg projektów do Aglomeracji Wałbrzyskiej, i dziś mamy satysfakcję, bo jak dotąd
wszystkie zostały zatwierdzone,
a większość umów jest już podpisana.
Burmistrz odniósł się także do
wydatków na inwestycje.
- Były one nieco niższe, niż
w latach poprzednich, to ok. 6
mln zł, ale muszę podkreślić, że
w trakcie roku budżetowego
wielokrotnie przesuwaliśmy środki na remonty i prace bieżące,
które ostatecznie zamknęły się
kwotą 4,5 mln zł, co daje łącznie
10,5 mln zł, czyli mniej więcej
tyle, ile od lat przeznaczamy na
inwestycje - zaznaczył burmistrz.

Liczby mówią za siebie
Zrealizowane dochody
Zrealizowane wydatki

78.711.514,29 zł
77.407.143,84 zł

Nadwyżka budżetowa
Planowany deficyt

1.304.370,45 zł
949 268,00 zł

Zadłużenie - na dzień 01.01.2016
Zadłużenie - na dzień 31.12.2016
Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Zbigniewa Opalińskiego nie miała wątpliwości, że budżet został zrealizowany rzetelnie, wydając pozytywną opinię w tej kwestii. Pozytywną opinię przesłała także
Regionalna Izba Obrachunkowa.

98,69%
95,91%

14 750 000,00 zł
13 920 000,00 zł
W posiedzeniu Rady Miejskiej wzięło udział 18 radnych,
14 było za udzieleniem absolutorium, dwóch wstrzymało się od
głosu, dwóch było przeciw - to
radni Klubu Obywatelskie Świebodzice.

Sytuacja budżetu miejskiego jest bardzo
dobra. Niski wskaźnik zadłużenia pozwala
na zaciągniecie kolejnych kredytów - jeśli
zajdzie taka potrzeba - bez zagrożenia
naruszenia bezpiecznej granicy
gwarantującej stabilność finansową. Inwestycji nie brakuje
- choć w 2016 roku nie było jakichś spektakularnych.
Ale wyremontowano wiele dróg i chodników
(m. in. Stawową, Żwirki i Wigury, Spokojną, itd.), powstały
nowe brodziki na kąpielisku letnim, zrealizowana została
termomodernizacja SP 4 i Przedszkola Nr 2 - i można by
wymieniać jeszcze wiele drobnych zadań, które na bieżąco
w ciągu roku pojawiały się do wykonania.
Trwała także inna, ta mniej widoczna praca - żmudne
przygotowywanie projektów w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
których efekty zobaczymy w tym i kolejnym roku.
Budowa Centrum przesiadkowego przy dworcu PKP, czwarty,
nowoczesny autobus; wielki projekt rewitalizacji terenów zielonych
- nowatorski w skali kraju!
Więc tak naprawdę wielki, inwestycyjny boom, przed nami.
Każdy, kto interesuje się życiem miasta, z pewnością zauważa
wiele pozytywnych rzeczy i zmian. A na błędach wszyscy się
uczymy i staramy je korygować. Jestem zawsze wdzięczny
mieszkańcom za krytyczne uwagi i zgłoszenia problemów.
Wówczas szybciej i skuteczniej można je rozwiązać.
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RADNI O WYKONANIU BUDŻETU
G Zbigniew Opaliński
G Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
- Wskaźniki mówią
same za siebie, zadłużenie mamy naprawdę niskie, od
lat utrzymuje się
duża dynamika jeśli
chodzi o nakłady na
inwestycje. Pracuję
z burmistrzem Kożuchowiczem od wielu
lat, najpierw jako zastępca burmistrza,
obecnie jako radny i widzę jedno: utrzymywana jest stabilność budżetu co daje
poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie gwarancję rozwoju.
Dlatego nie bardzo rozumiem postawę
radnych z Klubu Obywatelskie Świebodzice, którzy głosowali przeciw udzieleniu absolutorium. Przecież niejednokrotnie w trakcie roku budżetowe ci sami
radni popierali zmiany w budżecie, głosowali za. To dla mnie czysto polityczna
gra i manifestacja niechęci do burmistrza, który „jak na złość” dobrze
zarządza miejskimi finansami.

G Łukasz Kwadrans
G Przewodniczący Rady Miejskiej
- Aż żal byłoby nie
kontynuować pracy
po zakończeniu kadencji 2014-2018.
Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz znajduje „złoty środek”
pomiędzy rozwojem
miasta i inwestycjami, a zachowaniem stabilności finansowej. Podkreślałem to wielokrotnie.
Gratuluję burmistrzowi! Sesja to tylko
potwierdzenie, symboliczne bardziej niż
merytoryczne tego, co wcześniej ocenia
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Mam nadzieję, że Mieszkańcy Świebodzic również docenią pracę Bogdana
Kożuchowicza jako burmistrza. Pokazał
bowiem, że jest nie tylko porządnym
i dobrym człowiekiem, empatycznie
reagując podczas ostatniej tragedii, ale
i na co dzień, w kontakcie z mieszkańcami, jak również że jest dobrym
menadżerem i z powodzeniem zarządza
miastem.

G Zofia Marek
G Przewodnicząca Klubu Radnych
Bogdana Kożuchowicza

G Lesław Podhalicz
G Przewodniczący Komisji Budżetu
i Planowania Przestrzennego

G Dariusz Błaszczyk
G Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej

- Myślę, że wynik
głosowania może
cieszyć, potwierdza
też uznanie i zadowolenie samorządowców z prowadzonego przez miasto gospodarowania
i zarządzania środkami gminy. Odbywa
się ono w sposób zrównoważony,
o czym mówił sam burmistrz w swoim
sprawozdaniu.
Mimo, że rok 2016 nie obfitował w nowe, spektakularne inwestycje, to wartości planowane w uchwale budżetowej
zostały zrealizowane na bardzo wysokim
poziomie. Nasza gmina prowadzi też racjonalną gospodarkę mieniem komunalnym. Mamy więc powody do zadowolenia. Nie sam wynik głosowania jest tu
najważniejszy. Ważne jest rozsądne
zarządzanie budżetem w celu poprawy
jakości życia mieszkańców naszego
miasta. I takiego kierunku pracy samorządowej powinniśmy się trzymać.

Wykonanie budżetu
jest jak co roku na
bardzo wysokim poziomie. Moja komisja
w trakcie roku budżetowego opiniowała
mnóstwo zmian do
budżetu, które oznaczały w przeważającej większości wprowadzenie nowych zadań lub przesunięcia
środków na remonty. Więc tak naprawdę
inwestycji - tych w mniejszej skali - było
bardzo wie-le. To świadczy, że dynamika
inwestycyjna wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a wszelkie potrzeby
i sygnały od mieszkańców znajdują odzwierciedlenie w realizacji zadań. Komisja
Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zdecydowanie popiera
proponowane kierunku rozwoju.

- Uważam, że budżet został zrealizowany dobrze i z pożytkiem dla mieszkańców. Działania
i inwestycje obejmuje tak naprawdę
wszystkie sfery życia, od infrastruktury, po obszary związane ze sferą społeczną. To jest właśnie zrównoważony
rozwój miasta, który zawsze podkreślał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Mieszkańcy mogą być spokojni, że pieniądze
publiczne w naszym mieście są wydawane racjonalnie i sensownie. Potwierdzają to zresztą opinie zewnętrznych instytucji, które z mocy prawa
kontrolują działania samorządu w kwestii
finansowej.

Srebrny autobus krąży po Świebodzicach
apewne zauważyliście już Państwo nowy
autobus, który jeździ na trasie linii nr 1.
Z
I pewnie zastanawiacie się - o co chodzi?

Czy gmina kupiła już czwarte, zapowiadane
auto? A jeśli tak - to czemu w srebrnym kolorze?

Spieszymy z wyjaśnieniami - to testowe
auto, przekazane do Świebodzic przez firmę
Mercedes. Autobus będzie jeździł po mieście
przez najbliższe dwa tygodnie.
- Ma najnowocześniejsze na chwilę obecną rozwiązania, ale mogę powiedzieć, że

nasze „złotka” nie ustępują technologiąśmieje się Kacper Nogajczyk, Prezes ZGK
Świebodzice. - W przyszłym roku na ulicach
miasta pojawi się czwarte auto tej klasy
i z pewnością będzie miało już kolejne
nowinki techniczne.
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inwestycje

ISOPAK pnie się w górę
piątek, 23 VI 2017

udowa fabryki włoskiej firmy ISOPAK nabrała tempa.
Zakład umiejscowiony jest w Podstrefie Świebodzice
B
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Będzie produkował opakowania ze styropianu.
ISOPAK zakupił 2,75 ha terenu w świebodzickiej podstrefie,
działka zlokalizowana jest w obrębie ulic Strefowej i Lotniczej.
Powstanie tu hala produkcyjna o powierzchni 5 tys. m2. Zakład
będzie produkował opakowania (duże osłony ze styropianu) dla
przemysłu AGD. Zatrudni docelowo kilkanaście osób.
Hala ma być gotowa do końca 2018 roku. Wartość inwestycji to
ponad 18 mln zł.

Zdjęciowe zamieszanie
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W

poprzednim numerze
informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu
nowej inwestycji przemysłowej
w naszym mieście - budowie
zakładu firmy Defalin. Rzeczywiście, firma ruszyła z budową,
ale przez pomyłkę pokazaliśmy
Państwu zdjęcie innej inwestycji.
Producent sznurków rozpoczął na razie prace ziemne, ale
posuwają się one bardzo energicznie, bo produkcja w nowym
zakładzie ma ruszyć w przyszłym roku. Docelowo zakład
przeniesie się całkowicie z produkcją z ul. Towarowej do 2021
roku - a na to z pewnością czekają z utęsknieniem mieszkańcy tej
ulicy, bo produkcja jest uciążliwa (hałas).

Defalin jest producentem
sznurków rolniczych oraz taśm
polipropylenowych. Istnieje na
rynku tak naprawdę od ponad
100 lat - w roku 1911 powstała
Mechaniczna Fabryka Lin i Powrozów, dziś firma Defalin
Group kontynuuje zapoczątkowaną w tamtych czasach produkcję wyrobów powroźniczych. Obecnie jest firmą o silnej i wiodącej pozycji na rynku
krajowym i zagranicznym produktów opakowaniowych dla
rolnictwa oraz przemysłu.
Natomiast teren, który widzieli Państwo na ilustracji do artykułu, to z kolei zupełnie inna
inwestycja. Swój zakład buduje
firma, zajmująca się produkcją
okien.
I

Komfortowo dla kibiców
o informacja, która z pew- go projektu pn. „Rozwój funkT
nością ucieszy kibiców cji zdrowotnych i rekreacyjpiłki nożnej. W ramach prze- nych w Gminie Świebodzice

budowy stadionu miejskiego
przy ul. Sportowej, realizowanej przez świebodzicki samorząd sukcesywnie od kilku lat,
przyszła kolej na następny etap
- tym razem budowę trybun
z zadaszeniem i oświetleniem.
Kibice będą mogli śledzić rozgrywki drużyn MKS Victoria
Świebodzice w iście komfortowych warunkach.
Przetarg na to zadanie został
już ogłoszony, w ramach duże-

poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.
Dodatkowe zadanie, które
pojawiło się przy okazji projektu na zieleń, dotyczy budowy trybuny w części wschodniej i zachodniej wraz z zadaszeniem. Powstanie 490 nowych miejsc siedzących.
Cena kosztorysowa to 1,9
mln zł.

W ramach modernizacji stadionu miejskiego w I etapie
powstała płyta boiska głównego wraz z budynkiem socjalnym,
następnie boisko treningowe i maszty oświetleniowe.
Inwestycję gmina realizuje ze środków własnych, dotychczas
inwestycja pochłonęła już ponad 4,5 mln zł.

Łącznik do domków
gotowy
Kawałek chodnika, prowadzący
od ul. Dąbrówki w stronę
domków jednorodzinnych
położonych przy ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego, jest gotowy.
O dokończenie zadania
monitował radny Łukasz
Kwadrans.
Chodnik ma długość 92 m
i został wykonany z kostki
betonowej.
Wartość prac to 11.000 zł.
Została też w tym miejscu
dosiana trawa.

Stalowe słupy to przyszła hala do produkcji okien

Teren Defalinu znajuje się z innej strony. Jest to działka
wchodząca w skład Podstrefy Świebodzice WSSE „Invest-Park”

Miejska przychodnia kupi nowy RTG i USG
obre wiadomości napłynęły
D
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-

go.
Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich ośrodków
zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na
modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
Wśród nich jest nasza przychodnia samorządowa.
Pieniądze, o których mowa,
pochodzą z konkursu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków
związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną
(AOS). Zainteresowanie kon-

kursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie
merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował
o wsparciu 37 najlepszych projektów. Wśród nich znalazł się
projekt SP ZOZ Miejskiej
Przychodni Zdrowia w Świebodzicach.
- Projekt dotyczył dofinansowania zakupu aparatu RTG,
USG oraz platformy osobowej
- wylicza Adrian Szewczyk,
dyrektor MOZ. - Opiewa na
kwotę ponad 1 000 000 zł,
z czego po weryfikacji możliwe
jest zrefundowanie do 85%
z funduszy unijnych. Mamy
nadzieję, że dzięki temu uda się

Na przestrzeni ostatnich 10 lat w SP ZOZ Miejskim Ośrodku
Zdrowia W Świebodzicach udało się wymienić stolarkę okienną,
pokrycie dachowe, piec centralnego ogrzewania z węglowego
na nowoczesny system gazowy. Wyremontowane zostały
pomieszczenia wewnątrz placówki, wymieniona stolarka
wewnętrzna. Zakupiono także sprzęt medyczny w postaci
2 aparatów RTG, tonometru okulistycznego, stołów zabiegowych,
stanowiska do badań okulistycznych. Udało się także odnowić
elewacje budynku oraz zdecydowanie unowocześnić parking
przy jednostce. Wprowadzony został także system komputerowy
do prowadzenia wizyt, rozliczeń i rejestracji pacjentów.

wymienić aparat RTG na nowoczesne, w pełni cyfrowe urządzenie, oraz wymienić wyeksploatowaną windę. Projekt przewiduje tez zakup kolejnego apa-

ratu USG. Diagnostyka tym
sprzętem staje się normą i kolejne urządzenie ułatwi dostęp do
tego rodzaju badań - podkreśla
Adrian Szewczyk.

45 metrów zadowolenia
P

iesi i mieszkańcy ulicy Dąbrówki na Osiedli Piastowskim
mają powody do zadowolenia.
ZGK Świebodzice wykonał brakującą część chodnika od ostatnich
budynków przy ul. Dąbrówki w kierunku Wodnego Centrum Rekreacji.
Chodnik ma zaledwie 45 merów,
ale bardzo ucieszył mieszkańców.
- W pewny momencie chodnik
się urywał i ludzie zmuszeni byli iść
ulicą - mówi radny Jarosław Dąbrowski. Wraz z Przewodniczącym
RM Łukaszem Kwadransem zabiegali o dokończenie ciągu pieszego.
Prace zostały zrealizowane na
zlecenie gminy przez ZGK Sp.
z o.o. dwa tygodnie temu. Wartość
to 4 500 zł.

Jest wykonawca krytej
pływalni
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Firma Format Marek
Aftanas z Bielawy będzie
realizować przebudowę
i remont krytej pływalni
w Świebodzicach

B

yło to trzecie podejście do
zamówienia i wyłonienia
wykonawcy, dwa poprzednie ze względów formalnych musiały być unieważnione.
Postępowanie zostało zakończone 13 czerwca. Uczestniczyło w nim 5 podmiotów.

wieści z miasta

Komisja przetargowa najwyższą ocenę punktową przyznała
firmie z Bielawy.
Zajrzeliśmy na stronę internetową tego wykonawcy - i wygląda imponująco. Format SPA
ma na swoim koncie realizacje
dużych obiektów typu SPA
w hotelach - m. in. Świeradowie
Zdroju, pałacu w Wiechlicach,
w Zamku Topacz czy świdnickim hotelu Fado.
W świebodzickim Wodnym
Centrum Rekreacji wykonawca
będzie miał do przebudowy strefę szatni i natrysków na po-

mieszczenia saunarium i tężni
solnej, wraz z montażem tężni
solankowej, 3 nowych saun
i wanny schładzającej z wytwornicą lodu. Planowana jest także
przebudowa pomieszczenia holu
wejściowego, modernizacja strefy natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny i osprzętu dla
osób niepełnosprawnych, wymiana istniejącej wanny jacuzzi
i dostawienie nowej, 12-osobowej wanny jacuzzi.
Zakres prac obejmuje także
m. in. remont zjeżdżalni, wymianę zjeżdżalni w brodziku, czy

Jasno na Fieldrofa
i Andersa
akończył się ostatni etap
Z
inwestycji, związanej
z budową infrastruktury na

piątek, 23 VI 2017
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ul. Fieldorfa i Andresa. Tym
ostatnim elementem była
budowa oświetlenia.
- Jest ono wykonane w nowej technologii LED, mniej
awaryjne i energooszczędne.
Mam nadzieję, że w jesienne
i zimowe dni na ulicy będzie
już zawsze jasno i bezpiecznie - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Oświetlenie kosztowało
35.000 zł. O wykonanie prac
zabiegał radny Łukasz Kwadrans.

montaż monitoringu na sali basenu, saunarium i tężni solankowej.
Zmodernizowane zostaną także wszystkie urządzenia filtrowania wody.
Prace rozpoczną się w lipcu.
Od 3 lipca WCR będzie już
wyłączone z użytkowania - mamy więc nadzieję, że pogoda
dopisze i świebodziczanie będą
mogli alternatywnie korzystać
z kąpieliska letniego przy ul. Rekreacyjnej 1.

Zabytkowe powozy
znów nas zachwycą

I

FOT. OSIR

16 lipca, w godz. 9:00-13:00 (niedziela), odbędzie się V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia. Podobnie jak
rok temu jedna z prób terenowych zorganizowana zostanie
w świebodzickim Rynku. Zapraszamy do oglądania i podziwiania
wspaniałych zaprzęgów konnych i powożących nimi.
Zapraszają: Polskie Towarzystwo Powozowe
i Burmistrz Miasta Świebodzice

To ostatnie dni, gdy WCR tak wygląda. Po przebudowie będzie tu zupełnie inaczej

Niska emisja - czystsze środowisko
19 maja 2017 r. w siedzibie
Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina
Świebodzice podpisała umowę
o dofinansowanie projektu
nr RPDS.03.04.04-02-0006/16
pn „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych w Gminie
Świebodzice”, całkowita wartość
projektu 7 433 750,56 PLN,
dofinansowanie 6 110 786,96 PLN.
Głównym celem projektu jest
zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie strategii
niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice. Wdrożenie strategii niskoemisyjnych w ramach niniejszego projektu obejmuje: budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego oświetlenia
oraz zakup ekologicznego autobusu.
Szczegółowe prace obejmujące
poszczególne zadania w projekcie
prezentują się następująco:
I Centrum przesiadkowe Plac
Dworcowy, w ramach niniejszego zadania planuje się: przebudowę nawierzchni drogowej z wydzielenie
placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu, wydzielenie zatoki auto-

busowej, przebudowę nawierzchni
miejsc postojowych, przebudowę
nawierzchni chodników oraz placów
przy budynku, wykonanie nawierzchni zielonych w postaci trawników
i krzewów ozdobnych, wyburzenie
części istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, remont istniejących schodów zewnętrznych, budowę pochylni
dla osób niepełnosprawnych, budowę
ścieżki rowerowej, budowę wiaty
przystankowej i wiaty rowerowej,
lokalizacje małej architektury np.
kosze na odpadki, siedziska, słupki
uliczne, przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego, budowę sieci kanalizacji deszczowej.
I Ścieżki rowerowe, w ramach zadania zostaną wykonane ciągi pieszorowerowe na terenie Gminy Świebodzice na ulicy Piastów - Mieszka I,
ulicy Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej oraz Świdnickiej.
I Oświetlenie w ramach tego zadania zostanie przebudowane oświetlenie drogowe na ul. Granicznej i Siennej w Świebodzicach. Ponadto zostaną doświetlone przejścia dla pieszych
przy ul. Mieszka I, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, ul. Wałbrzyskiej
oraz ul. Strzegomskiej.
I Inteligentne przystanki, zadanie
obejmuje prace rozbiórkowe, przebu-

dowę istniejącego chodnika, wymianę
wiat przystankowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz montaż
tablic elektronicznych. Lokalizacja
przystanków: ul. Wałbrzyska, ul. Wał-

brzyska, ul. Aleje Lipowe, ul. Mieszka I, ul. Osiedle Sudeckie.
I Zakup ekologicznego autobusu,
w ramach zadania planuje się zakup
jednego autobusu spełniającego war-

tości graniczne normy EURO VI do
użytku komunikacji miejskiej.
Planowane rozpoczęcie prac w ramach niniejszego projektu to lipiec
2017 r., natomiast zakończenie 31
październik 2018 r.

Fredro wciąż uczy i bawi
6

K

olejna odsłona międzypokoleniowego spektaklu teatralnego w wykonaniu amatorów za
nami. Kto 18 czerwca był w Klubie Seniora, ten nie żałuje!
Fenomenalna inscenizacja na
podstawie „Dam i huzarów”
Aleksandra Fredry przyniosła
potężną dawkę humoru i podziwu dla talentów scenicznych
świebodziczan.
W rolach głównych wystąpili
jak zwykle uczniowie i rodzice
Społecznego Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach
oraz znane osobowości naszego
miasta - w tym roku cała plejada
radnych, z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem na
czele, grającym rolę Majora. Panu burmistrzowi wyrosła po-
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wydarzenia
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ważna konkurencja - radny Jarosław Dąbrowski, który jako
zalotny i zakochany służący
Grzesiu, rzucił publiczność na
kolana. Swoje role brawurowo
zagrali także radni: Zofia Marek, Teresa Małecka, Lesław
Podhalicz, Dariusz Błaszczyk.
Wszyscy aktorzy zasługują na
wielkie uznanie i gromkie brawa
- które zresztą otrzymali na finał.
- Serdecznie dziękuję aktorom
za to, że znaleźli czas na próby
i spotkania, szczególnie panu
burmistrzowi, który nigdy nas
nie zawodzi i zawsze znajduje
czas mimo bardzo wielu obowiązków - podkreśla Elwira Podhalicz, reżyser spektaklu.
Przedstawienie zostało przygotowane przez Fundację REM,
przy wsparciu budżetu miasta.

Przedstawienie składało się z trzech aktów, w pierwszym zagrała
młodzież, w drugim rodzice, a w trzecim samorządowcy

Rodzice wykazali wielki talent sceniczny - niektórzy to już niemal
profesjonaliści, występujący w każdej edycji. W roli Majora
Ryszard Skotnicki

W III akcie na scenę wkroczyli samorządowcy: w czerwonym
płaszczu radna Teresa Małecka jako Pani Orgonowa, obok radna
Zofia Marek jako Aniela

Zadyma na scenie, krzyki i piski - to znak, że do akcji wkroczył
Grzesiu - Jarosław Dąbrowski. Okulary i bokobrody wymiatały!

Co prawda nie aż tak sumiastego, ale wąsa pan burmistrz też
kiedyś nosił...

Panowie huzarzy radzą się kapelana: co robić? Żenić się czy
uciekać? Od lewej: Rotmistrz Roman Kędzia, Kapelan Dariusz
Błaszczyk i Major Bogdan Kożuchowicz

Zakochani Zofia i Edmun: Renata Kozar i radny Lesław Podhalicz

Na szczęście w finale nie zabrakło happy endu - i gromkich
oklasków dla naszych artystów
OBSADA
AKT I MŁODZIEŻ
Major
Rotmistrz
Porucznik
Kapelan
Grześ
Rembo
Dyndalska
Orgonowa
Aniela
Zosia
Zuzia

Jakub Nowak
Marek Kędzia
Mikołaj Kowalczyk
Dominik Wilczyński
Adrian Kot
Daniel Gęsioła
Natalia Smędra
Julia Kostrzewa
Wiktoria Partyka
Brygida Prochera
Julia Łyczba

AKT II - Rodzice
Major
Rotmistrz
Porucznik
Kapelan
Grześ
Dyndalska
Orgonowa
Aniela
Zosia
Zuzia
Józia
Fruzia

Ryszard Skotnicki
Roman Kędzia
Seweryn Smędra
Henryk Prochera
Bartosz Grzeleleński
Marta Kędzia
Anna Nowak
Barbara Brzeziak
Renata Kozar
Barbara Kowalczyk
Dorota Waligórska
Anna Mazur

Tanecznym krokiem do wakacji
łaśnie w ten sposób naukę zakończyli uczniowie ostatnich klas
W
gimnazjów, szkół podstawowych i star-

szaki z przedszkoli. Uroczysty Polonez
Miejski, który w środę, 21 czerwca
został odtańczony na Rynku, jak zawsze
przyciągnął publiczność, która serdecznymi oklaskami nagradzała przejętych
tancerzy.
W pierwszych parach można było
wypatrzyć m. in. Burmistrza Miasta

Bogdana Kożuchowicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Klepca, dyrektorów świebodzickich
szkół i przedszkoli.
Najsłodziej prezentowały się oczywiście nasze przedszkolaczki, ustrojone
w birety i okolicznościowe nakrycia
głowy.
A prawdziwe pożegnanie z nauką już
w piątek 23 czerwca, na akademiach
kończących rok szkolny 2016/2017.

AKT III - Znane osobowości
Major Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
Rotmistrz
Roman Kędzia
Porucznik
Leszek Podhalicz
Kapelan
Darek Błaszczyk
Grześ
Jarosław Dąbrowski
Rembo
Bartosz Grzeleleński
Dyndalska
Marta Kędzia
Orgonowa
Teresa Małecka
Aniela
Zofia Marek
Zosia
Renata Kozar
Zuzia
Barbara Kowalczyk
Józia
Dorota Waligórska
Fruzia
Anna Mazur

Scenografia: Roman i Marta Kędzia, Anna
Nowak, Barbara Kowalczyk, Anna Mazur
i Bartosz Partyka
Reżyseria: Elwira Podhalicz
Projekt współfinansowany z Budżetu Gminy
Świebodzice

Koniec z piciem na ławeczkach!

nasze sprawy
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dy kilka lat temu powstało,
mieszkańcy Osiedla Sudeckiego bardzo się cieszyli. Wreszcie pojawiło się miejsce do „wyżycia”
się dla dzieciaków, które zamiast grać
w piłkę pod oknami, mogły pójść na
boisko.
Ale z czasem ustawione tuż przy
obiekcie ławeczki upodobali sobie
amatorzy trunków wysokoprocentowych i młodzież, zakłócająca wieczorami ciszę nocną. Po licznych interwencjach i niekończących się kontro-

Resztki szkła od butelek i niedopałki
papierosów to liczne pozostałości
po „bywalcach” tego terenu

lach Straży Miejskiej burmistrz zdecydował o zdemontowaniu ławek.
Jedni się cieszą, inni są nie do końca
zadowoleni.
- Nigdy nie zadowoli się wszystkich, ale skargi i interwencje związane
z tym miejscem były nagminne - przyznaje Łukasz Gil, Komendant Straży
Miejskiej w Świebodzicach. - Na boisku i terenie przyległym występuje
od dawna problem spożywania alkoholu i zakłócania ciszy nocnej - albo
na terenie boiska albo na ławkach
przyległych, i na pobliskiej siłowni
pod chmurką.
Skargi i prośby o reakcję napływały
także od właścicielki niepublicznego
przedszkola, sąsiadującego bezpośrednio z terenem boiska.
- Notorycznie dochodzi tam do
zniszczeń rolet, rynien, odwodnienia,
są uszkodzenia dachu i elewacji. Do
tego liczne akty wandalizmu, wyrzucanie śmieci, itd. - wylicza komendant. - Wszystko to sprawka osób,
które upodobały sobie te nieszczęsne
ławeczki i po wypiciu alkoholu dopuszczały się aktów wandalizmu.
Straż Miejska od dawna ma boisko
na oku. Każdy ze strażników otrzymał
tzw. kartę dzienną, w której obowiązkowo znajduje się codzienne sprawdzanie terenu.

Ale strażnika dobrze widać z daleka. Siedzące na ławkach osoby w trakcie kontroli chowały alkohol i zachowywały się spokojnie. Gdy tylko patrol odjechał - impreza zaczynała się
od nowa. A w nocy to już całkiem
hulaj dusza, bo patroli SM już nie ma,
a policyjny radiowóz ma do obsłużenia całe miasto.
Strażnicy nałożyli dziesiątki mandatów za spożywanie alkoholu w
miejscu publicznym. Ale to nie
wypłoszyło bywalców.
Czy usunięcia ławek coś zmieni?
- To było jedyne wyjście, by zniechęcić do tego miejsca amatorów
trunków i osoby zakłócającym ciszę
nocną. Może jak zwyczajnie nie będzie gdzie usiąść - to się stamtąd
wyniosą - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Jest to skutek licznych interwencji i próśb mieszkańców, którzy domagali się usunięcia
ławek. Osoby, które chcą odpocząć
czy usiąść z dzieckiem i tak wybierały okolice placu zabaw czy zadrzewione miejsca poza terenem boiska.
Problem z boiskiem na Osiedlu
Sudeckim polega też na tym, że jest to
miejsce ogólnodostępne bo taka była
jego idea, miało służyć dzieciakom
i wszystkim mieszkańcom osiedla do
gry w piłkę. Niestety, jak to często

Przedstawiamy wyniki egzaminów gimnazjalnych w naszym mieście

Skoro mandaty nie pomagają, to
może brak miejsca do siedzenia i
wygodnego imprezowania wygoni z
boiska na Sudeckim amatorów
mocnych trunków?
bywa, szybko znaleziono zupełnie
inne zastosowanie zacisznego placu.
Zobaczymy, czy brak ławek coś
zmieni. O sprawie będziemy jeszcze
Państwa informować. I uspokajamy
- nie ma żadnych planów, by miały
zniknąć inne ławeczki na osiedlowych
skwerach, służące odpoczynkowi
i relaksowi mieszkańców.

Publiczne placówki mieszczą się w średniej wojewódzkiej
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Z NOTATNIKA
STRAŻY MIEJSKIEJ
G 10.06., ul. Piłsudskiego - utrudnianie
wyjazdu z garażu przez parkujący pojazd
na wrocławskich rejestracjach. Ustalono
właściciela, który bez żadnego problemu
odjechał, choć doszło do ostrej wymiany
zdań bo właściciel garażu okazał się bardzo drażliwy.
G 10.06. - sprzeczka pomiędzy handlującymi na Dniach Świebodzic pomiędzy
handlującymi, jedna z osób nie miała
pozwolenia na prowadzenie działalności.
G 10.06., ul. Rekreacyjna, obywatel
Ukrainy pod wpływem alkoholu wszczął
bójkę z innym Ukraińcem. Dowieziony do
miejsca zamieszkania.
G 11.06., ul. Kasztanowa, zgłoszenie
o dziwnie zachowującej się kobiecie, która
postanowiła się wykąpać w stawie. Nie
chciała się wylegitymować, oznajmiła
także strażnikom, że jest „bogiem i wszystko jej wolno”. Została przewieziona do
komisariatu. 25-latka mogła być pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
G 11.06., nietrzeźwa kobieta próbowała
wnieść alkohol na Dni Świebodzic. Nie
została wpuszczona na teren imprezy.
G 12.06, ul. Wałbrzyska, nastolatek
urządził sobie rajd skuterem, nie miał kasku ochronnego na głowie. Motorower był
pożyczony, a młodzieniec nie miał przy
sobie dokumentów. Otrzymał mandat karny w wysokości 100 zł.
G 14.06., ul. Skłodowskiej-Curie, rój
pszczół na drzewie, w okolicach cmentarza. Wezwano pszczelarza, który zebrał
pożyteczne owady.
G 14.06., ul. Strzegomska, spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym, 6 osób, na
widok patrolu dali drapaka...
G 16.06., alkohol na ul. Krzywoustego,
mężczyzna popijał wódkę, dostał mandat
100-złotowy
G 16.06, ul. Kolejowa - to samo, skończyło się mandatem 100 zł. Tym razem
degustowano wino.
G 19.06, ul. Długa, zapadnięta studzienka telekomunikacyjna, na środku chodnika. Zgłoszono firmie Dialog.
G Dwie interwencje dotyczyły pojawiającego się już barszczu Sosnowskiego - to
dwa miejsca przy ul. Kamiennogórskiej.
Sprawa została zgłoszona do magistratu.
G 20.06., nietrzeźwy leżący na chodniku
w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. To bezdomny, mieszkaniec działek.

Bezpieczne wakacje
8

P

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach.
Program festynu obejmował
występy estradowe, naukę przepisów ruchu drogowego, mini
miasteczko, znakowanie rowerów, możliwość przetestowania
alkogogli przez wszystkich zainteresowanych, kurs udzielania
pierwszej pomocy oraz pokaz
akcji ratowniczo-gaśniczej.

Piknik obfitował również
w liczne atrakcje dla najmłodszych, m. in spektakl o Czarnoksiężniku z krainy Oz, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków, konkurs
muzyczny, gry i zabawy (puszczanie baniek mydlanych, zabawy ruchowe przy muzyce itp.),
quizy dotyczące bezpiecznego
sposobu spędzania czasu wolnego, konkurs rysunkowy pod
tytułem „Bezpieczne wakacje”,
konkursy zręcznościowe

FOT. OPS, ABP

iknik „Bezpieczne Wakacje” odbył się 13
czerwca na terenie Publicznego Zespołu Szkół
Podstawowo- Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Mieszka Starego 4
w Świebodzicach. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz Miejska Komisja

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

nadchodzą wakacje
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Widowiskowy pokaz
gaszenia płonącego auta

Sportowa Półkolonia 2017
SiR Świebodzice Sp. z o.o. organizowana będzie „Sportowa Półkolonia 2017”.
O
Ta stacjonarna forma wypoczynku zaplano-

wana jest w okresie 31 lipca 2017 r. - 18
sierpnia 2017 r. i przeznaczona dla dzieci ze
Świebodzic będących uczniami szkół podstawowych. Dzięki dofinansowaniu wypo-

czynku przez Gminę Świebodzice odpłatność za uczestnictwo wynosi tylko 150 złotych od osoby za turnus.
Wkrótce przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące programu
zajęć, które prowadzone będą codziennie od
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 15

Młodsi z zainteresowaniem obejrzeli teatrzyk

57
sierpnia 2017 r.), w godzinach 9:00-15:00.
Warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników jest złożenie w sekretariacie OSiR
przy ul. Mieszka Starego 6 formularza
„Karta kwalifikacyjna” (do pobrania na stronie www.osir.swiebodzice.pl) i wpłata wpisowego.

dzieci skorzysta z wakacyjnego wyjazdu nad morze.
Pobyt w nadmorskich Łazach dla pięćdziesiątki
dzieciaków objętych pomocą OPS sfinansuje gmina.
Kolonia potrwa od 5 do 18 sierpnia.
7 świebodziczan będzie odpoczywać w ramach puli
miejsc, przyznanych przez Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty.

Bye, bye IV ligo
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

N

o i sprawdziły się czarne
scenariusze. Nasz I zespół seniorów 15 czerwca
2017 r. rozegrał swój ostatni
mecz w sezonie 2016/2017
z drużyną FOTO-HIGIENA
Błyskawica Gać. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszego zespołu 3:1 (0:1) bramki
strzelali: Mariusz Błaszczak,
Tomasz Borgoń, Daniel Borowiec. Niestety, ta wygrana to
jedno z nielicznych zwycięstw
w kończącym się sezonie. Wracamy do ligi okręgowej. Trochę
smutno.
Jak czytamy na oficjalnej stronie klubu, „tym meczem zakończyliśmy rozgrywki w IV Li-dze
na miejscu 14, spadkowym.
W sezonie 2017/2018 będziemy
występować w lidze okręgowej”.
Taki finał był jednak spodziewany. Tegoroczne zawirowania
w klubie, które zakończyły się
odejściem większości zawodników i trenerów, spowodowały
jedno: nie miał tak naprawdę kto
grać. Nagle zabrakło doświadczonych zawodników, trzeba
było na nowo stworzyć drużynę,
w skład której weszły głównie
rezerwy i juniorzy.
Trudno mieć pretensje o grę
do piłkarzy - po prostu zabrakło
doświadczenia i częściowo
umiejętności. Z pewnością starali się jak mogli - ale to nie wystarczyło w starciach z co tu
dużo mówić - lepszymi składami.

sport/rekreacja

ydział Promocji Urzędu
Miejskiego zaprasza serW
decznie wszystkich miesz-

kańców naszego Miasta do
uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych tradycyjnie w ramach letniego wypoczynku.
Zapowiada się bardzo ciekawie.
Wystartowaliśmy tak naprawdę 21 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Jogi - wtedy

to po raz pierwszy kolorowe
maty zagościły w parku i po Ra
pierwszy w tym roku odbyły
się zajęcia na świeżym powietrzu.
Już wiemy, że będzie ich
więcej. I nie tylko relaksującej
jogi.
• JOGA
Lipiec-Sierpień
poniedziałek, środa - godz.
18:00

Euzebiusz Wojdat
Co Pan na to, panie prezesie?
Zapytaliśmy o komentarz Euzebiusza Wojdata, Prezesa
MKS Victoria Świebodzice,
który nota bene na łamach naszej
Gazety zapowiadał, że spadek
z IV ligi może być nieunikniony.
- Nasza drużyna, ci chłopcy,
którzy zostali, nie byli przygotowani na rozgrywki w IV lidzie,
dlatego mamy taki efekt. Wiedzieliśmy, jak wyglądamy „sportowo” - przyznaje Euzebiusz
Wojdat. - Byliśmy przygotowani
na spadek. A jakie wnioski?
Mogę zapewnić, że zrobię
wszystko, byśmy wrócili na
wyższy poziom. Teraz będziemy
się próbować podnieść sportowo
własnymi zawodnikami, są jakieś założenia i plany na przyszłość. Będziemy musieli ciężko

pracować i to mogę obiecać.
Nasza kadra jest wciąż okrojona,
więc na razie trudno jest mówić
o szybkim powrocie do IV ligi,
ale będziemy do tego dążyć, bo
ten Klub na IV ligę zasługuje.
Dobra informacją jest to, że
Klub zredukował swój dług do
zera (a było to blisko 90.000 zł).
We wtorek, 20 czerwca, odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym miały być omawiane także kwestie spadku klubu.
Z nieoficjalnych informacji
dowiedzieliśmy się, że zbierane
są podpisy pod wnioskiem o odwołanie obecnego Zarządu Victorii.
- Ja się tego nie obawiam,
decyduje większość członków
- mówi Euzebiusz Wojdat.

Teatralny sierpień
imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
już teraz zapraszamy maluchy w sierpniowe niedziele na
W
spotkanie z bajkowymi postaciami do naszego Parku Miejskiego.

Harmonogram przedstawień:

I Trzy Świnki - 6 sierpnia (niedziela), godz. 17:00
I Złota Rybka - 12 sierpnia (sobota), godz. 17:00
I Przygody Pingwina Pik-Poka - 27 sierpnia (niedziela),

godz. 17:00

Zapraszamy do parkowego amfiteatru!
Wydarzenia przygotował Wydział Promocji UM.

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Janinę Grygiel
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Eugeniusza Krasowskiego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Rodzice, Siostra i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Zofii Jelińskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jerzego Chmielarza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Siostra i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Zenona Kubanka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Konstantego Goluba
- Córka i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Zenona Bryję
- Żona i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Knapika,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Zięć, Synowa,
Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Adama Selenty,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięć, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Heleny Wojciechowskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Annę Szajder
- Córka, Wnuk i Rodzina

9

Znów czeka nas aktywne lato w parku

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jerzego Marczyka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Reginę Szwarc
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
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Profilaktyka zdrowotna dla
ciała i ducha, relaksacja
Weź ze sobą matę
ZUMBA
Lipiec - Sierpień
wtorek, godz. 19:00
11 lipca - 1 sierpnia
18 lipca - 8 sierpnia
25 lipca - 15 sierpnia
Duża dawka pozytywnej
energii
Mnóstwo spalonych kalorii

Maraton Fitness Fit for Marta
10
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Duża dawka wysiłku, spalania kalorii i świetnej zabawy

W

sobotę 27 maja
miłośnicy fitnessu
zebrali się w hali
OSiR Świebodzice
Sp. z o.o. na Charytatywnym
Maratonie Fitness „Fit for Marta”, aby dobrze się bawić, spalić
kalorie, ale przede wszystkim
pomóc Marcie Potężnej, która
cierpi na algodystrofię.
Maraton rozpoczęła Marta
Jasińska energetyzującą zumbą.
Egzotyczne rytmy w połączeniu
z elementami tańca i fitnessu stanowiły dobrą rozgrzewkę przed
szybkim i wyczerpującym treningiem metabolicznym, prowadzonym przez Olę Schabowską. Trening ten to bardzo intensywne serie ćwiczeń, które zmuszają organizm do olbrzymiego
wysiłku. Dzięki temu spala się
więcej kalorii niż podczas dwa
razy dłuższego treningu wykonywanego w średnim tempie.
Drugą istotną zaletą tego treningu jest to, że podkręca on metabolizm w takim stopniu, że
tłuszcz spala się jeszcze długo po
treningu. Trzecią zaletą jest smukła i silna sylwetka, gotowa do
najcięższych wyzwań. Po Oli
Kasia Dusza poprowadziła wy-

ciszający Sensual Fitness, który
bardzo przypadł do gustu paniom. Maraton zakończył Mateusz Brzuchacz prezentując trening siłowy z wykorzystaniem
ciężaru własnego ciała. To była
znakomita lekcja pokazująca,
jak prawidłowo wykonywać
ćwiczenia.
W przerwach między treningami Maciej Więcek losował
nagrody dla uczestników maratonu, a także prowadził licytację
gadżetów.
Poza dobrą zabawą, przy której można było zadbać o własne
zdrowie i spalić zbędne kalorie,
na uczestników tego niecodziennego, sportowego wydarzenia,
czekało wiele atrakcji. Były stoiska z poradami i konsultacjami
prowadzone przez Instytut Kosmetologii Skin Effect oraz
Souvre - producenta masek kolagenowych. Można było spróbować cateringu dietetycznego
przygotowanego przez Restaurację „Korona Śląska” w Świebodzicach. Był prowadzony
pomiar składu ciała. Nasi trenerzy personalni udzielali cennych
wskazówek dotyczących zarówno diety jak i ćwiczeń. Były

zajęcia dla dzieci z fly fitnessu,
konkursy i zabawy oraz turniej
rodzinny.
Mamy nadzieję, że ta zebrana
kwota pomoże Marcie stanąć na
nogi i zobaczymy ją na kolejnym
maratonie wśród ćwiczących.
Na razie życzymy powrotu do
zdrowia.
Jeśli spodobały Ci się zajęcia
w czasie maratonu zapraszamy
do zapoznania się z ofertą OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
Maraton zorganizowaliśmy
dzięki pomocy:

Mistrzostwa DOZP
W

dniach 2-3 czerwca
2017 roku we Wrocławiu odbyły się Otwarte
Letnie Mistrzostwa Dozp na
basenie 50 metrowym. W zawodach wzięli udział najlepsi pływacy dolnośląscy. Na słupkach
startowych pojawiły się takie
gwiazdy polskiego pływania jak:
Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Klaudia Naziębło czy
Paweł Juraszek. Nowy obiekt
pływacki we Wrocławiu gościł
269 zawodników z 38 klubów
głównie z Dolnego Śląska. KS
Rekin Świebodzice reprezentowała 13 osobowa grupa w składzie: rocznik 2003 - Aleksandra
Obajtek, Paweł Hyckowski
i Maciej Jachym, rocznik 2002
- Zuzanna Grylewicz, Alicja
Maziar, Marta Proce, Hanna

Zawadzka, Andrzej Damsz
i Stanisław Tokarski, rocznik
2000 - Martyna Borczyk, Kornelia Strzępek, Amadeusz Kołaczek i Sebastian Słomiński.
Dla naszych zawodników
Mistrzostwa Dozp były bardzo
ważnym sprawdzianem formy
przed zbliżającymi się rocznikowymi Mistrzostwami Polski.
Dwudniowe zawody pokazały trenerom, nad czym jeszcze
trzeba popracować z naszymi
zawodnikami, aby cel główny
MP został zrealizowany w 100%.
Niemal wszyscy zawodnicy KS
Rekin ustanowili swoje nowe
rekordy życiowe.
Pierwszego dnia pływacy rozpoczęli zmagania od 1500 i 800
m stylem dowolnym - Alicja Maziar na dystansie 800 m wywal-

czyła srebrny medal. Kolejny
długi dystans 400 m stylem
zmiennym i kolejny medal dla
klubu - Marta Proce zdobyła
w tej konkurencji brązowy medal. Po tym ciężkim dystansie
przyszła kolej na 100 metrów
w stylu motylkowym. Tutaj złotym medalem może pochwalić
się Hanna Zawadzka, natomiast
Martyna Borczyk znalazła się na
najniższym podium zgarniając
brązowy krążek. Ponownie dłuższy dystans - 200 m stylem
grzbietowym - i srebro Kornelii
Strzępek. Kolejny sprinterski
dystans 50 m w wykonaniu
kraulistów - Hanna Zawadzka
zdobyła III miejsce - dorzucając
do worka następny medal. Po
kraulistach na słupkach startowych stanęli żabkarze na dystan-

G Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
G Gabinetu masażu Body
Well,
G Restauracji Korona Śląska,
G Skin Effect Instytutu Kosmetologii,
G Fotografii Kariny Giętkowskiej,
G Anny Szczypek z CityFit,
G Sklepu Aqua Active,
G Centrum Medycyny Estetycznej
G Sporting,
G Decathlon,

Marta była
tego dnia z nami

sie 200 m. Nasza żabka Aleksandra Obajtek zdobyła srebrny
medal. Ostatnią konkurencją
indywidualną było 200 metrów
stylem dowolnym, gdzie po raz
trzeci w tym dniu medal w kolorze srebrnym zdobyła Hanna
Zawadzka.
Kolejny dzień sportowych
zmagań rozpoczęto 50 m stylem
grzbietowym. Nasi zawodnicy
zdobyli dwa brązowe medale
- Paweł Hyckowski i Martyna
Borczyk. W konkurencji 100 m
stylem dowolnym o brązowy
krążek skutecznie powalczyła
Hanna Zawadzka. Na tym samym dystansie tylko w stylu klasycznym swój kolejny medal
- brąz - zdobyła Aleksandra
Obajtek. Po bardzo krótkiej
przerwie Hanna Zawadzka popłynęła po kolejny swój brązowy medal w konkurencji 400 m
dowolnym. Następny bardzo
ciężki dystans - 200 m stylem
motylkowym przyniósł nam
złoto w wykonaniu Zuzanny
Grylewicz. Drugi dzień rywalizacji owocował w medale zdobyte przez naszych zawodników
w każdej konkurencji. Kornelia
Strzępek w konkurencji 100 m

G Salonu kosmetycznego Le
Mirage,
G „Wind of change” studio
masażu,
G Monari,
G Make up Anna Majewska,
G Aptekom Boguszów-Gorce,
G Stajnii Familia,
G Szymonowi Laskowskiemu,
G Centrum Pucharowe „T.M”
Monika Cieciura i Tomasz
Meges
G Serwisowi Progress,

stylem grzbietowym wypływała
brąz. Na ostatnim dłuższym
dystansie w stylu zmiennym
Rekiny wywalczyły dwa medale
w kolorze srebrnym - Aleksandra Obajtek i Sebastian Słomiński. Ostatnią konkurencją
indywidualną w której nasi
zawodnicy zdobyli medal było
50 m stylem motylkowym - Hanna Zawadzka nasza multimedalistka zdobyła złoty krążek.
Zawody zakończono rywalizacją sztafet w konkurencji
4x100 dowolnym. Dziewczęta
w składzie: Hanna Zawadzka,
Aleksandra Obajtek , Kornelia
Strzępek i Alicja Maziar stanęły
na najwyższym podium zdobywając złoto.
Wielkie gratulacje dla zawodników jak i trenerów. KS Rekin
Świebodzice na tegorocznych
Mistrzostwach Dolnego Śląska
zdobył w sumie 19 medali - 4 złote, 7 srebrnych i 8 brązowych.
Mamy nadzieję, że choć w części powtórzy się to na Mistrzostwach Polski. Życzymy tego
naszym zawodnikom i trzymamy za nich kciuki.
I

G Decoris,
G Souvre -

producent masek
kolagenowych
G Prudential,
G Sklep Adrenalina Daniel
Stec
G Kamayu,
oraz harcerzom ze Szczepu
Harcerskiego „IMAGO” w Świebodzicach, którzy z ogromnym
zaangażowaniem wsparli nas
w przeprowadzeniu imprezy.
OSiR Świebodzice sp. z o.o.

Młodzicy
na II miejscu

W środę 14.06.2017 r.
odbył się mecz ostatniej
kolejki naszych Młodzików
Młodszych, którzy
podejmowali na własnym
stadionie drużynę MKS
Szczawno Zdrój. 9:4 (4:2)
takim wynikiem zakończył
się mecz na korzyść
naszego zespołu.
Bramki strzelali: Błasz 4,
Nawojski 2, Stawicki,
Sączawa, Lubczyński.
Skład: Błasz, Nawojski K.,
Bednarski, Nowak,
Koszczał, Lubczyński,
Sikora K.,Stawicki.
Na zmianę wchodzili:
Borowicz, Kędzia,
Gożdzicki.
Ten mecz zakończył
rozgrywki sezonu
2016/2017 w którym nasz
zespół zajął II miejsce.
Duże brawa i gratulacje
dla całej grupy i trenera.

Świebodzice w wycinkach
prasowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Z

apraszamy do lektury
o lubianego przez Państwa cyklu wycinków
prasowych, poświęconych naszemu miastu. Pochodzą
one z lokalnej prasy II połowy
XX wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl
Ratajski, świebodzicki pionier
i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

historia Świebodzic w wycinkach

W tym numerze kończymy
przegląd wydarzeń ze Świebodzic z 1962 roku. Ówczesne media - głownie „Gazeta Robotnicza” donosiły m. in. o konflikcie
w zakładzie „Klimat”, a także
o nowej i bardzo ważnej dla
Miasta inwestycji - budowie
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Wiosna”
A przy okazji - dowiedzieliśmy się od jednej z naszych
Czytelniczek, że Drogi Pan Cy-

ryl uległ drobnemu wypadkowi.
Panie Cyrylu, życzymy szybkiego powrotu
do zdrowia i serdecznie
pozdrawiamy!
Miłej lektury!
Redakcja Gazety
Świebodzickiej
Zapraszamy
do lektury.
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rozmaitości

Odszedł Zenon Bryja
o długiej i ciężkiej chorobie
odszedł Zenon Bryja - WiP
ceprezes Zarządu Głównego

Polskiego Związku Niewidomych XIV i XVI kadencji, członek Okręgu Dolnośląskiego
PZN, dawniej prezes Koła PZN
w Kościerzynie, wieloletni szef
Koła PZN w Świebodzicach.
Był cenionym społecznikiem,
zaangażowanym w problemy

nie tylko swojego środowiska,
ale i całego miasta, w którego
życiu aktywnie uczestniczy wraz
z członkami Związku.
Ostatnie pożegnanie odbyło
się 14 czerwca w kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej 17.
Rodzinie i Bliskim składamy
głębokie wyrazy współczucia.
Redakcja
Gazety Świebodzickiej

Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Zenona Bryji.
Był szanowaną postacią naszego Miasta,
cenionym i oddanym społecznikiem.
Rodzinie składamy
najgłębsze wyrazy współczucia.
Burmistrz
Miasta Bogdan
Kożuchowicz

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Kwadrans

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

Skupujemy mieszkania z gotówkę, może
być z zadłużone lub z zajęciem
komorniczym. Zapraszamy.
Tel. 698-956-077, 74-663-80-29
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość
umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-077 tel. 74-663-80-29
Chcesz dobrze sprzedać swoją
nieruchomość - przyjdź do nas! Zrobimy
dla Ciebie wirtualną wizytę po lokalu
G Świebodzice - Ciernie. Działka
o powierzchni 1658 m2, media
na pograniczu działki. Cena: 107 700 zł,
tel. 698 956 077, tel. 74 663 80 29
G Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Stan techniczny bardzo dobry, centrum,
bez czynszowe, 76 m2, cena: 180 tys.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
G Świebodzice. Salon z kominkiem,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
kamienica, niezależne wejście, gazowe
dwufunkcyjne, 84 m2. Cena 124 000 zł.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
G Świebodzice, Apartament w kamienicy,
salon z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard, audiosystem
nagłośniania, 60 m2. Cena 216 000 zł.
Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29
G Zabytkowy wiatrak w Pietrzykowie.
Idealny na weekendowe wyjazdy,
cena: 125 tys, 81 m2, powierzchnia działki:
1500 m2, tel: Tel. 796 129 900
G Świdnica, III piętro, 3 pok,
ul. Głowackiego, 68 m2, cena: 299 tys,
do zamieszkania. Z ogródkiem.
Możliwość dokupienia strychu i garażu.
Tel: 796 129 900
G Świdnica, dom w zabudowie bliźniaczej
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m2,
do zamieszkania, cena: 580 tys.
Tel: 796 129 900

G Świdnica, lokal przy głównej ulicy,
powierzchnia: 104 m2, cena: 2400 zł
+ media. Tel: 796 129 900
G Świdnica, pomieszczenie biurowe
w doskonałej lokalizacji, powierzchnia:
25 m2, cena: 1100 zł + media.
Tel: 796 129 900
G Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój duży balkon,
słoneczne, wysoki parter, po remoncie,
nowe budownictwo, 52 m2. Cena 145 000zł
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica, centrum
Świebodzic, po remoncie, 38 m2 cena
89 000 zł do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, parter, nowe budownictwo,
po remoncie, 50 m2 cena 103 000zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, garderoba, łazienka z WC,
przedpokój, do odświeżenia, 81 m2
cena 150 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 3 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój I piętro,
kamienica, cena 130 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia
łazienka z WC, przedpokój, mieszkanie
po remoncie, I piętro, 70 m2. Cena 215 000
cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m2 parter, witryny, 6 000zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
G Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki parter, po generalnym
remoncie. Cena 158 000 Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow. 6107 m2,
media w pobliżu. Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
Chcesz dobrze sprzedać swoją
nieruchomość - przyjdź do nas!
Zrobimy dla Ciebie wirtualną wizytę po lokalu

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

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.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
w nowej części osiedla. 60 m.kw. III piętro.
Okna nowe drewniane. Cena 175 tys.

I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m.kw. cena 113 tys.

I Centrum Świebodzic. 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy. Jasna kuchnia.
Łazienka w mieszkaniu. Budynek po remoncie.
41 m.kw. cena 56500,00

I Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym remoncie.
Kuchnia z oknem. Jasne i słoneczne. 47 m.kw.
cena 139,900

I Osiedle Piastowskie. Sprzedam dwupoziomowe
mieszkanie na III piętrze. Gotowe do
wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki, garderoba.
Taras. 60,6 m.kw. cena 268 tys.

I Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m.kw. cena 145 tys.

I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 m.kw.
cena 210 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
40 m.kw. cena 67 tys.
I Centrum Świebodzic. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy Piłsudskiego.
Łazienka po remoncie. Ogrzewanie elektryczne.
49 m.kw. cena 107 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m.kw. Cena 450 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8 m.kw. cena 138 tys.
I Świebodzice Ciernie Dom. Bliźniak.
80 m.kw. działka 1100 m.kw. cena 220 tys.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

I Centrum Świebodzic. 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m.kw. cena 129 tys.
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I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m.kw. cena 178 tys.
I Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61 m.kw. cena 175 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m.kw. cena 99.900,00.
I Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m.kw. cena 49 tys.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m.kw. cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I Działka Budowlana - Bronówek . Słoneczna
z kawałkiem lasu. Cena bardzo atrakcyjna.
2600 m.kw. 45 tys.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem. 40 m.kw.
cena 1500,00
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 m.kw.
cena najmu 4000 zł.

Chcesz komuś podziękować?
Złożyć życzenia?
Przekazać kondolencje?
Zrób to w Gazecie Świebodzickiej

ZA DARMO!
Wystarczy przesłać treść ogłoszenia drogą elektroniczną: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
lub zostawić je w kopercie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, parter.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanym przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Wiejskiej 3 wraz z udziałem
we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem
oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 475/9,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 475/1 o powierzchni 328 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034592/9.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem
wynosi 7,54%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/poddasze budynku i składa się z kuchni, spiżarki,
przedpokoju i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 49,80 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy lokalu tj stolarka okienna
i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje kwalifikują się do remontu kapitalnego lub wymiany. W lokalu był pożar
w wyniku czego nastąpili znaczne zniszczenie podłóg, tynków, instalacji elektrycznej. Układ funkcjonalny
pomieszczeń zły. Pomieszczenie WC usytuowane jest w budynku gospodarczym na terenie posesji - część
wspólna nieruchomości. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj piwnica o powierzchni użytkowej 2,20 m2.
Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynosi 7,54%.
Działka przyległa ( podwórko) nr 475/9 zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od
centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi w zabudowie wolnostojącej. Są to
obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, murowane w technologii tradycyjnej. Obiekty są w miernym
stanie technicznym, wykonane wg technologii tradycyjnej. Powierzchni użytkowa wynosi ogółem 30 m2. Dojście
i dojazd do nieruchomości dobre od strony ulicy Wiejskiej. Działka ma kształt regularny -prostokątny.
Konfiguracja terenu płaski. Nasłonecznienie dobre. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego, na
jej terenie usytuowana jest studnia kopana. Działka jest ogrodzona i obsadzona roślinnością ozdobną, częściowo
wykorzystywana jako ogrody przydomowe i podwórko posesji.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
37.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
28.750,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
1.480,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
6.770,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.700,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 28.07.2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 31.07.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Osoba,
która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 17.07.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Spółka ZGK Świebodzice
poszukuje pracowników fizycznych do prac stałych i sezonowych.
Do segregacji odpadów, zamiatania ulic i przy załadunku odpadów stałych.
Pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

Kontakt: Tel. 74 666-96-08

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam miejsce
do pochówku na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej,
Tel. 797 433 330
G Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie własnościowe
o pow. 44,3 m2,
Osiedle Sudeckie, parter,

Tel. 609 068 864
G Odsprzedam działkę
rekreacyjną - sad, altanka,
staw, krzewy, ul. Kasztanowa
(naprzeciwko Tesco),
Tel. 537 410 931
G Sprzedam mieszkanie
w Rynku, 40 m2,

_______________________________________________________________________
po remoncie, cena 90.000 zł,
do negocjacji,
Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na
parterze, Osiedle Piastowskie
lub Osiedle Sudeckie,
2-pokojowe, może być do
remontu, Tel. 74 641 98 13

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Działo się - wspominamy
tegoroczne Dni Świebodzic
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T

GRUBSON
FREAKY BOYS

FAIRY TALE
SHOW

PIERSI
KOŃ POLSKI

FOT. ADRIAN SITKO

o była zabawa, ech, szkoda, że te
dwa dni tak szybko upłynęły. Dni
Świebodzic dostarczyły nam wielu
wspaniałych wrażeń i doznań muzycznych; były koncerty, kabaret, akcje charytatywne. Bawiliśmy się na mega odlotowym wesołym miasteczku, mogliśmy też
pomóc potrzebującym.
Powspominajmy zatem jeszcze raz Dni
Świebodzic 2017.
Tegorocznymi gwiazdami Dni byli: zespół
Piersi oraz Grubson. Ich koncerty przyciągnęły na stadion miejski tłumy świebodziczan.
Powodzeniem cieszyły się także występy
nieco mniej znanych artystów: zespołu
Freaky Boys, Fairy Tale Show czy Sara Music Show.
Liczną publikę zgromadzili także nasi
lokalni wykonawcy - przede wszystkim dzieci i młodzież ze świebodzickich szkół, zespół
Akord, zespół działający przy Stowarzyszeniu Senior=Aktywny obywatel. Wystąpiła
też indiańska Catawba oraz znany i lubiany
kabaret Koń Polski.
W trakcie zabawy odbyły się także wydarzenia towarzyszące: zbiórka pieniędzy na
leczenie 7-letniej Mai (o tym piszemy na str.
2), mecz piłkarski pomiędzy samorządowcami, krwiodawcami i rodzicami przedszkolaków, zbiórka krwi czy zawody w wyciskaniu
sztangi leżąc.
Relacja z poszczególnych wydarzeń na
kolejnych stronach naszego mini dodatku.
Dziękujemy Adrianowi Sitko za udostępnienie kilku zdjęć.

Zaczęliśmy barwnym
korowodem
II

T

Dni Świebodzic
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o już tradycja, że w sobotnie przedpołudnie rusza tzw. mała scena
w Rynku, na której wystąpili artyści międzypokoleniowi: m. in. maluchy, dzieci ze
szkół, młodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych i seniorzy - zespół
Akord i zespół działający przy
Stowarzyszeniu
Senior=Aktywny Obywatel.
Po występach, przerywanych
kilkakrotnie ulewą, artyści i widownia w barwnym korowodzie
udali się na stadion, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie Dni
Świebodzic 2017 z udziałem
władz miasta - Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa,
wiceprzewodniczącego Jana
Klepca i radnych: Jarosława
Dąbrowskiego, Marka Jakubiny oraz wyjątkowych gości
- w tym roku bawili się z nami
nasi czescy przyjaciele z miasta
partnerskiego Jilemnice: bur-

mistrz Jana Cechova z małżonkiem.
Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się występy dzieci ze
świebodzickich szkół, zaprezentował się Akord, a do tańca
zaprosili zakręceni i roztańczeni
W sobotę bawili nas m. in. roztańczeni Freaky Boys.
Gwiazdą wieczoru był zespół
Piersi. Artyści nawiązali świetny kontakt z publicznością, chętnie rozdawali autografy, a wokalista zespołu zszedł do publiczności i wykonał największy hit
grupy z ostatnich lat „Będzie
zabawa” wraz z Asią Siwarską,
niepełnosprawną świebodziczanką, która wystąpiła na scenie w niedzielne popołudnie.
Oj była prawdziwa zabawa
tego dnia, zresztą nie tylko
w sobotę, bo o emocje i adrenalinę dbali nie tylko wykonawcy,
ale i chociażby wesołe miasteczko. Hitem a jednocześnie postra-
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Dziękuję za świetną zabawę

Na małej scenie w Rynku wystąpili

G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Świebodzic

I

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział
w zabawie, za miło spędzony, rodzinny czas,
cieszę się, że było nas tak dużo, mam nadzieję, że przygotowane
atrakcje podobały się Państwu. Dziękuję za wspólne emocje
i bezpieczną zabawę. Wierzę, że spotkamy się za rok na jeszcze
lepszych Dniach Świebodzic, bo to święto Was, Drodzy
Mieszkańcy.

chem był wiatrak albo młot
- urządzenie, które sprawiało, że
trzeba było zawisnąć głową
w dół. Rozrywka dla ludzi o mocnych nerwach!
Drugi dzień zabawy czyli niedziela, upłynął także pod znakiem koncertów i wydarzeń muzycznych, o dobrą dawkę humoru zadbali nieśmiertelni Marian

Przez dwa dni działało stoisko promocyjne miasta, można tu było
dostać gadżety i pamiątki

i Hela, czyli Kabaret Koń Polski.
Dawkę dobrej muzyki zaserwowali Fairy Tale Show, grupa
z Ząbkowic Śląskich, uczestnicy
telewizyjnych talent show, m. in.
Must Be The Music. W klimaty
disco wprowadziły urodziwe
dziewczęta z Sara Music Show,
a ukoronowaniem święta miasta
był energetyczny koncert Grub-

uczniowie szkół i przedszkoli
w tym :
I Zespół Szkół Specjalnych
I Liceum Ogólnokształcące
I Zespół Szkół Integracyjnych
I Szkoła nr 3
I Przedszkole nr 2
I Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
I Szkółka Kolarska „Trójka” Świebodzice
I Szkółka Taekwondo Thai Pan (uczniowie z SP 3 i SP4)
I Stowarzyszenie SENIOR=AKTYWNY OBYWATEL
I Chór AKORD
I Młodzieżowa Rada Miejska
I Gminna Rada Seniorów
I Grupa taneczna Gold Army
Dziękujemy wszystkim wspaniałym artystom!

sona, który zgromadził tłumy,
przede wszystkim młodszej publiczności - warto podkreślić, że
gwiazdę supportował świebo-

dzicki raper, Adam Mladenis,
który także zebrał sporą widownię i niezły aplauz.
I

Uczestników Dni Świebodzic witał z małej sceny w Rynku
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans
Tłumy na koncercie Piersi

Na czele korowodu kolarze z Trójki
A wszystko to, bo ciebie kocham... - energetyczny występ
uczniów z ZSS

Przedstawiciele Świebodzickiej Rady Seniorów nieśli flagi
miejskie

Akord w akcji

Barwny korowód wyruszył z Rynku
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III

Asia Siwarska zaśpiewała nam w niedzielę

Powitanie na dużej scenie- burmistrz Jana Cechova życzyła nam
słoneczka - bo akurat kilka minut wcześniej lało

Występy naszych najwspanialszych artystów- czyli dzieci ze szkół
i przedszkoli

Hip-hopowe dziewczyny dały czadu

Najbardziej zakręcona karuzela, czyli wiatrak albo młot

Maluszki mogły się pokręcić na czymś spokojniejszym, najfajniej
było razem z mamą!
Wiatrak w całej
okazałości

Ludzie bawili się doskonale

Roztańczone chłopaki z Freaky Boys

IV
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Pojedynek na brzuchy? Zespół Piersi ma do siebie dystans

Barwna i egzotyczna Catawba zaprezentowała się w niedzielę

Aktywni seniorzy - śpiewali, ale i ćwiczyli zumbę

Chłopaki z Fairy Tale Show zagrali kawałek naprawdę dobrej
muzyki

Kuszące i wijące się tancerki, a przy mikrofonie Sara. Panowie
byli zdecydowanie na tak

Adam Mladenis - dałeś radę!

Grubson&Company - to był najlepszy koncert tegorocznych Dni
Świebodzic

Mecz samorządowców
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

trakcie dwudniowej zabawy odbywało się wiele wydarzeń towarzyszących: emocjonujący mecz piłkarski Samorządowcy vs Krwiodawcy vs Rodzice przedszkolaków z Dwójki. Tegorocznymi
zwycięzcami okazali się krwiodawcy, drugie miejsce zajęli
samorządowcy - wśród których
licznie reprezentowana była
nasza Rada Miejska, a na bramce stanął jak zawsze Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
W drużynie samorządowców
same piłkarskie tuzy: prezes
MKS Victoria Świebodzice Eu-

Dni Świebodzic
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V

zebiusz Wojdat, Marcin Traczykowski, zawodnik Victorii
i oczywiście radni w bardzo licznym składzie: Jarosław Dąbrowski, Lesław Podhalicz,
Marek Jakubina, Piotr Krzyśpiak, Mariusz Szafraniec, Tomasz Czekaj i inni. Nasi samorządowcy dali z siebie wszystko,
jednak drużyna krwiodawców,
bardzo wzmocniona juniorami
Victorii, okazałą się lepsza. Ale
burmistrz obronił dwa karne!
Gratulacje panowie, dziękujemy wszystkim zawodnikom za
sportową postawę i dobrą zabawę na boisku.
I

Samorządowcy pod wodzą burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Doping był, wyniki też

i pokaz naszych siłaczy
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn

Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza.
Tegoroczne zmagania zgromadziły 20 uczestników w tym
3 panie, które rywalizowały
w kategorii Kobiety Open. Jak
co roku była walka o życiowe
rekordy i wspaniałe debiuty podopiecznych Mateusza Brzuchacza - instruktora kulturystyki w siłowni OSiR Świebodzice
Sp. z o.o.
I

Wyniki
KOBIETY OPEN
I Irena Witek- 67,5 kg
II Gabrysia Piotrowska - 65 kg
III Kamila Wyderska- 47,5 kg
JUNIOR OPEN
I Jacek Prokop- 100 kg
II Kamil Rejek- 85 kg
III Mikołaj Matuszak- 75 kg
IV Krzysztof Drozd- 65 kg
SENIOR do 80 kg
I Łukasz Wółkiewicz - 185kg
II Marcin Szreiber- 165 kg
III Dawid Dybała- 110 kg
SENIOR do 90 kg
I Damian Halter- 175 kg
II Marcin Sroga- 172,5 kg
III Patryk Szlembarski - 152,5 kg
IV Paweł Furtyk- 145 kg
V Sebastian Pawłowski- 140 kg
VI Mariusz Swatko - 140kg
SENIOR + 90
I Bałys Krzysztof - 240 kg
II Mariusz Tatuśko - 215 kg
III Jarosław Kuraciński- 180 kg
(104,5 kg)
IV Łukasz Gajdulewicz- 180 kg (105 kg)
SENIOR OPEN
I Bałys Krzysztof
II Łukasz Wółkiewicz
III Mariusz Tatuśko

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

Z

kolei siłacze i amatorzy
tężyzny fizycznej próbowali swoich sił w dorocznych Mistrzostwach Świebodzic
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
jak zawsze zorganizowanych
perfekcyjnie i cieszących się
dużą popularnością.
Zawody zostały organizowane przez Stowarzyszenie Bona
Fide Świebodzice przy współpracy z OSiR Świebodzice Sp.
z o.o. i wsparciu Burmistrza

Bramkarz samorządowców nie oszczędzał się

Dla kibiców zorganizowaliśmy konkurencje
w wielokrotnym wyciskaniu sztangi o wadze
50 kg.
Wyniki:
I Krzysztof Klejna - 46 powtórzeń
II Oskar Kwiatkowski - 40
III Alan Górniak - 30

Targira 2017 za nami
VI
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Przez trzy dni można było obcować ze sztuką i rzemiosłem na światowym poziomie

B

iżuterię,
unikatową
odzież, rzeźby, obrazy,
witraże i wiele innych,
unikatowych
dzieł,
będących przykładami polskiego rzemiosła w najlepszym
wydaniu, mogliśmy obejrzeć na
VII Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira 2017 w Świebodzicach. Od 16 do 18 czerwca hala
sportowo-widowiskowa OSiR
gościła najlepszych polskich rzemieślników i artystów.
Uroczyste otwarcie festiwalu
odbyło się w piątek, 16 czerwca,
z udziałem zaproszonych gości.
Wydarzenie tradycyjnie otworzył Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, który od początku honorowo patronuje Targirze.
- Targira to projekt, który ma
już swoją tradycję, i który ciągle
się rozwija, wpisując się w historię naszego miasta, w którym
przecież od wieków rzemiosło
było obecne. Dziękuje dyrektorowi za te działania, dzięki niemu możemy w Świebodzicach
zobaczyć i spotkać najlepszych
artystów i rzemieślników, zobaczyć niepowtarzalne dzieła - podkreślał burmistrz. - To wspaniała
promocja Świebodzic, a w kontekście naszej historii - Świebodzice były przecież miasteczkiem przemysłowców, rzemieślników - to prawdziwy powrót do
korzeni.
Gości - m. in. posła na Sejm
RP Ireneusza Zyskę, starostę
świdnickiego Piotra Fedorowicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach
Jana Klepca i wielu innych
- witał dyrektor i pomysłodawca
festiwalu, Janusz Kujat.
- Po raz siódmy witamy
w Świebodzicach najlepszych
polskich artystów i rzemieślników, cieszymy się, że jesteście
z nami - podkreślał gospodarz.
- Wy-darzenie to będzie kontynuowane, wspólnie z władzami

Mini wystawa związana z Gustavem Beckerem i jej autor,
Adam Mroziuk, jak zwykle zaskoczył ciekawymi opowieściami
o genialnym zegarmistrzu

Festiwal otworzył tradycyjnie Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

samorządowymi pracujemy
nad tym, by Świebodzice
nabrały jeszcze większego blasku i były znane nie tylko
w kraju, ale także za granicą,
właśnie z najwyższej klasy rzemiosła.
Jak zawsze na festiwalu można było obejrzeć i zakupić niepowtarzalne wyroby jubilerskie,

ceramiczne,
szkło artystyczne,
zegary, obrazy, autorską
odzież, torby, witraże i wiele
innych wyrobów.
Wśród wystawców, którzy
niemal od początku istnienia
Targiry biorą udział w tym
wydarzeniu, można było spotkać
m. in. Pawła Borowskiego
- światowej sławy artystę tworzącego w szkle, Franciszka
Wieganda - mistrza rzemiosła
artystycznego w zakresie zegar-

mistrzostwa, nestora Targiry czy
Adama Gołembowskiego, uznanego witrażystę, członka
Związku Rzemiosła Polskiego.
Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja malarstwa
Jarosława Jaśnikowskiego,
czołowego polskiego przedstawiciel nurtu tzw. Świata Alternatywnego. Jego prace podbijają
już światowe rynki sztuki, poczynając od Europy Zachodniej
przez Stany Zjednoczone, aż do
dalekiej Australii. To artysta
światowej klasy, którego obecność na świebodzickich festiwalu znacząco podniosła rangę wydarzenia.
Miłośników i pasjonatów zegarów przyciągnęły ciekawe
wykłady poświęcone tej tematyce, autorstwa Franciszka Wieganda i Adama Mroziuka. Ten
ostatni odczyt miał związek
z obchodzoną w tym roku 170.
rocznicą uruchomienia w Świebodzicach pierwszej manufaktury Gustava Beckera - jednego
z najsłynniejszych zegarmistrzów XIX wieku. Wykładowi

Na stoiskach można było oglądać przepiękne przedmioty
towarzyszyła mini wystawa zegarów sygnowanych słynną „kotwicą” Beckera.
- Prawdziwą perełką jest najprawdopodobniej najstarszy zegar pochodzący z fabryk Beckera, który powstał jeszcze za
życia genialnego zegarmistrza

- mówi Adam Mroziuk. - Na
wystawie udało się zebrać także
m. in. budziki, zegarki kieszonkowe czy uroczysty dyplom,
który jeden z pracowników fabryki Beckera otrzymał na zakończenie kariery. To naprawdę
unikatowe przedmioty.

Unikatowe pamiątki po Gustavie Beckerze

Niezwykłe, nieco surrealistyczne obrazy Jarosława
Jaśnikowskiego, zdobywają uznanie znawców sztuki na całym
świecie

Pan Franciszek Wiegand (na zdjęciu z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem) przyznał z uśmiechem, że uwielbia przyjeżdżać
do Świebdodzic. - Tu nawet powietrze jest jakieś przyjemniejsze!
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Wielkim zainteresowaniem cieszyła się oryginalna biżuteria
Shambala, połączenie srebra i nietypowych materiałów, jak np.
organzy. Wystawy przyjechali do Świebodzic aż z Gdańska. Hitem
były niesamowite deski do krojenia i drewniane dekoracje, ale także
pierniki, malowane i grawerowane szkło, i wiele innych.
W sumie swoje wyroby zaprezentowało 35 wystawców z całej
Polski.
Targirze towarzyszyła ciekawe warsztaty dla najmłodszych- m. in.
lepienia w glinie, malowania na szkle.
Organizatorzy wręczyli doroczne nagrody Art. Nobilium dla najlepszych rzemieślników biorących udział w konkursie oraz Grand
Prix festiwalu. Zwycięzcą został pan Janusz Kul, za przepiękną
bransoletę „Róży czar”. Tę niepowtarzalną ozdobę można było zakupić za jedyne... 2 500 zł.
W trakcie trwania festiwalu obradowała także kapituła Via Artis
Polonia, projektu, który zrodził się przy okazji festiwali, by w sposób
szczególny uhonorować najlepszych polskich artystów i rzemieślników.
Organizacja festiwalu została wsparta ze środków budżetowych
Gminy Świebodzice.

G Dr JANUSZ KUJAT
G Dyrektor Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira
- To była bardzo udana edycja, co podkreślali
szczególnie wystawcy. Takiej atmosfery
jeszcze nie mieliśmy. Wystawcy wyjechali
bardzo zadowoleni - i większość
zapowiedziała się na przyszły rok. Dla nich
możliwość spotkania się w środowisku,
porozmawiania, wymiany doświadczeń to
największy atut uczestniczenia w tego typu
imprezie. Choć byli także zadowoleni z wyników sprzedażowych.
Na pewno wielkim plusem tegorocznej edycji był nasz wyjątkowy
gość, artysta malarz z najwyższej półki - Jarosław Jaśnikowski.
Jego wykład o malarstwie współczesnym był rewelacją Targów.
Pan Jarosław był także bardzo zadowolony z udziału w Targirzie
i przyznał wprost, że efekty przerosły jego oczekiwania.
Zapowiedział, że chętnie do nas wróci.
Bardzo ciekawe były także wykłady o zegarach i Beckerze.
W sobotę obradowała kapituła Via Artis Polonia, ustalaliśmy
szczegóły dotyczące powstania galerii plenerowej rzeźby
współczesnej. Jesteśmy na etapie projektu i uzgodnień
konserwatorskich . Zrodził się także nowy projekt
,przygotowywany z panem Jaśnikowskim - mini galeria malarstwa
współczesnego w naszym mieście.

FOT. ABP I ADRIAN SITKO

Podnosimy poprzeczkę coraz wyżej

Ta unikatowa bransoleta
autorstwa Janusza Kula
zdobyła Grand Prix
tegorocznej Targiry

Drewniany zielnik i deski miały wielkie wzięcie

Oryginalna biżuteria Shambala
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zaproszenia
Ty możesz uratować
komuś życie!
dniu 15 lipca w naszym
mieście ponownie otwieraW
my nasze serca i możemy stać się

potencjalnymi dawcami szpiku
kostnego. Tak naprawdę wystarczy otworzyć usta i pobrać wymaz, jednak przede wszystkim
należy sobie uświadomić, że
nasza malutka cząstka może uratować komuś życie. Już po raz
trzeci zapraszamy do wspólnej
akcji wraz z Fundacją DKMS.
Podczas ostatnich dwóch akcji w
naszym mieście zdeklarowało się
50-ciu potencjalnych dawców,
dzięki którym już kilka osób
dostało drugą szansę od życia.
Mamy nadzieję, że w tym roku
również nie zabraknie „ziemskich
aniołów”!
Podczas akcji uświadamiamy,
iż tak niewiele trzeba, aby podarować komuś cząstkę siebie.
Jednak przede wszystkim trzeba
otworzyć serce i podjąć świadomą decyzję. Należy też porzucić
bezsensowne obawy i mity, gdyż
obecnie komórki macierzyste są
pobierane w 80% z krwi obwodowej, a tylko w 20% z talerza
kości biodrowej. Nasz organizm
po takim pobraniu regeneruje się
w ciągu dwóch tygodni, a nasz
bliźniak genetyczny dostaje nowe życie. Pamiętajmy, że każdy
z nas ma swój puzzelek genetyczny. 15 lipca w Centrum Rozwoju Funaberia przy ul. Wałbrzyskiej 31a/1 w godz. 10:0016:00 będziemy wspólnie spełniać marzenia tych, którzy czekają na nowe życie. Z całego
serca zachęcam do udziału
w akcji potencjalnych dawców
i wolontariuszy.
Czekamy na Was!

