Kolejna porcja wycinków
prasowych z lat 60-tych. STR. 8-9-10

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Termomodernizujemy się
– Szkoła Podstawowa
nr2 będzie nie
do poznania!

6

Dzień Bańki
Mydlanej
– kolejna świetna,
rodzinna impreza
w parku.
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Wreszcie zamieszkają
we własnym domu

T

Co słychać
w Twojej
dzielnicy
– sprawdzamy, jakie
inwestycje zostały
zrealizowane
na Pełcznicy.

11

rwa przygotowywanie
trzech mieszkań dla
poszkodowanych wkwietniowej katastrofie budowlanej. Jeden zlokali będzie gotowy
najprawdopodobniej nakoniec
wakacji, kolejny chwilę później.
Trzecie zmieszkań nie wymaga aż tak dużych prac.
Oczekujący nanie ze spokojem obserwują postęp prac icieszą
się naich widok, bo wszystkie są prowadzone wuzgodnieniu
zrodzinami. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, mieszkanie
bardzo się nam podoba, jest pięknie usytuowane, większe,
niż mieliśmy naKrasickiego – mówi pan Beniamin, jeden
zprzyszłych lokatorów. Więcej str.3

Pani Helenka
– choć ma
91 lat, codziennie
przemierza 6 km
wbardzo ważnej
sprawie. Jakiej?
Przeczytaj
koniecznie!
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Świebodziczanin zakulisami
The World Games.

14

PODNIEBEM PEŁNYM
DOBRYCH SERC
Ponad5 tys. zł udało się zebrać wtrakcie akcji charytatywnej nanaszym
gminnym lotnisku. Zasymboliczny datek członkowie Towarzystwa
Lotniczego wŚwiebodzicach zabierali napełen pięknych widoków
iadrenaliny lot – szybowcem lub samolotem.
To kolejna akcja zbiórki pieniędzy naleczenie7-letniej Majeczki
Dobrzańskiej, uktórej lekarze zdiagnozowali glejaka pnia mózgu. Rodzice
chcą zrobić wszystko, by dziewczynka trafiła podopiekę specjalistów
zLondynu. Koszty leczenia będą duże, dlatego liczy się każda złotówka.
Majeczka też była nalotniczej imprezie, anawet poleciała samolotem!
FOT. ABP

STR. 4-5

START- godz. 16:00

Piknik Lotniczy i I Zlot Pojazdów
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
zapraszamy nanajlepszą plenerową imprezę wregionie
– świebodzicki Piknik Lotniczy. Bawimy się nagminnym lotnisku
przez dwa dni – 19 i20 sierpnia . Wtym roku, oprócz lotniczych
atrakcji, pokazu statków powietrznych, konkursu skoków ze spadochronem
iwielu innych, będziemy także podziwiać zabytkowe pojazdy, które będzie
można oglądać wsobotę. Zawita donas około15 stylowych aut.
Oprócz tego organizatorzy przygotowują mnóstwo atrakcji naziemnych, m. in.
loty symulatorem, strefa zabaw dla najmłodszych, wystawa sprzętu lotniczego imilitarnego
oraz wiele innych. Plakat imprezy zamieszczamy nastr.2
Zapraszamy serdecznie nagminne lotnisko, przydrodze wkierunku Olszan.
Podczas pikniku będzie kursował bezpłatny autobus dowożący nateren lotniska
– rozkład jazdy znajdą Państwo na www.swiebodzice.pl oraz oficjalnym profilu
miasta: www.facebook.com/swiebodzice.oficjalny.profil

Zabytkowych
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Prawnik radzi

W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym
pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy: Pani Marta
Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną swoich
zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na
łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
- Dzień dobry, mam ogród przy swoim domu. Z sąsiedniej
działki drzewa powyrastały na mój ogród, także gałęzie i owoce
zwisają mi na ogród. Przeszkadza mi to i chciałabym wyciąć
te gałęzie albo zmusić sąsiada do wycięcia.
Właściciel sąsiedniego ogródka zaś nie widzi nic w tym złego.
Jakie mam prawa? - pyta pani Stanisława?
- Uprawnienie do usunięcia gałęzi zwieszających się z drzew nad
cudzym gruntem przysługuje zarówno właścicielowi drzew, jak
i właścicielowi gruntu, nad którym gałęzie się zawieszają. Pierwszy
z nich może w celu usunięcia gałęzi wejść na grunt sąsiada, drugi
zaś może sam usunąć zwieszające się nad jego gruntem gałęzie, ale
dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego właścicielowi sąsiedniego gruntu do ich usunięcia.
Właściciel gruntu, na której rośnie drzewo, nie powinien dopuścić
do tego, aby gałęzie lub korzenie tego drzewa przechodziły przez granicę nieruchomości sąsiedniej. W związku z tym należy sadzić drzewa w odpowiedniej odległości od granicy. Jeżeli właściciel nie zadbał
o to, powinien usunąć gałęzie lub owoce z przestrzeni sąsiada.
W sytuacji gdy właściciel gruntu, na którym rośnie drzewo
(krzew), nie wytnie sam gałęzi i nie usunie owoców, nawet po
wezwaniu go do tego przez sąsiada i wyznaczeniu mu stosownego
terminu, właściciel nieruchomości sąsiedniej może sam wyciąć gałęzie i usunąć owoce. Przepisy nie stanowią, kto powinien ponieść
koszty usunięcia gałęzi lub owoców w tym ostatnim wypadku.
Należy jednak przyjąć, że sąsiad może domagać się od właściciela
drzew zwrotu poniesionych kosztów wynikłych z bezprawnego naruszenia jego własności. Właściciel nieruchomości sąsiedniej ma też
prawo do zabrania obciętych gałęzi i zerwanych owoców bez obowiązku zwrotu ich wartości.
Właściciel sąsiedniej nieruchomości winien wyznaczyć właścicielowi drzew odpowiedni termin do usunięcia gałęzi lub owoców.
Termin jest wtedy odpowiedni, gdy pozostawia wystarczająco dużo
czasu na organizację odpowiednich czynności i przypada w porze
roku, w której obcięcie gałęzi i usunięcie owoców może nastąpić bez
szkody dla drzewa. Jeśliby właściciel sąsiedniej nieruchomości
wyznaczył nieodpowiedni termin, to właściciela wiąże termin odpowiedni wynikający z wiedzy ogrodniczej.
Właściciel gruntu, nad którym się zawieszają bądź na który przechodzą gałęzie i owoce, może dochodzić w drodze sądowej zobowiązania sąsiada, aby nie stawiał przeszkód w usunięciu gałęzi i owoców. Roszczenie to powstaje, jeśli tenże właściciel gruntu napotka
opór ze strony sąsiada. Interes prawny uprawnionego w uzyskaniu
ochrony sądowej istnieje nie tylko wtedy, gdy opór w wykonaniu
czynności już nastąpił, lecz także wtedy, gdy uprawniony liczy się
z taką możliwością, w szczególności gdy sąsiad, wezwany do usunięcia, nie godzi się na usuniecie korzeni i gałęzi. Prawomocny
wyrok uwzględniający powództwo podlega wykonaniu w drodze
przymusu egzekucyjnego.
Zatem, powinna Pani wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin
na usunięcie gałęzi i owoców, uwzględniający odpowiednią porę
roku, najlepszą do przeprowadzenia tych czynności. W razie gdyby
sąsiad zachowywał się biernie, to może Pani samodzielnie obciąć
gałęzie i usunąć owoce, które w efekcie przypadają Pani. W razie
oporu sąsiada i uniemożliwiania w jakiś sposób usunięcia przez Panią
gałęzi przysługuje Pani powództwo o niestawianie przeszkód w usunięciu gałęzi i owoców.
Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda
Radcowie prawni, ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice

Pomóżmy 8-letniej Zuzi

K

NASZ KONKURS

Rozdaliśmy torby ekologiczne
Nasze ostatnie pytanie konkursowe nie sprawiło zbytniego
kłopotu. Oczywiście, chodziło nam o zabytkowe powozy,
które zagościły w Rynku 16 lipca.
Taką odpowiedź podali - i torbę otrzymali:
G Barbara Różańska, G Halina Fałowska, G Dariusz Gawlud,
G Michał Tarka, G Ewa Wesołowska, G Łukasz Sokołowski.
Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy
do kolejnych, które już niebawem.

olejna, mała świebodziczanka, liczy
na naszą pomoc. Rodzice Zuzi
Strzelczyk zbierają środki na rehabilitację po operacji. Zbiórka prowadzona jest
za pośrednictwem portalu siepomaga.pl
Potrzebna jest dość niewielka kwota - ponad 20.000 zł. Obecnie udało się zebrać
nieco ponad 11.000 zł. Zbiórka potrwa jeszcze do 10 sierpnia. Pomóżmy rodzicom zebrać pieniądze na leczenie dziewczynki.
Przeszła już w swoim życiu bardzo wiele.
Choruje m. in. na wodogłowie, padaczkę
lekoodporną i wiele innych schorzeń.
Aby wesprzeć dziewczynkę,
wystarczy kliknąć na adres:
siepomaga.pl/zuziastrzelczyk
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Już na koniec sierpnia jedno z mieszkań powinno być gotowe. Prace idą pełną parą

T

rwa przygotowywanie
trzech mieszkań dla poszkodowanych w kwietniowej katastrofie budowlanej. Jeden z lokali będzie
gotowy najprawdopodobniej na
koniec wakacji, kolejny chwilę
później. Trzecie z mieszkań nie
wymaga aż tak dużych prac.
Oczekujący na nie ze spokojem
obserwują postęp prac i cieszą
się na ich widok, bo wszystkie są
prowadzone w uzgodnieniu z rodzinami.
Odwiedziliśmy dwie lokalizacje w centrum Miasta. Oba
mieszkania przygotowywane są
dla dwóch młodych rodzin z małymi dziećmi. Oba lokale trzeba
było gruntownie przebudować

i dostosować do potrzeb rodzin.
Jedno z mieszkań ma ok. 55 m2,
drugie ponad 68 m2. To drugie
trzeba było dosłownie zrywać do
stropów, żeby położyć nowe instalacje. Mieszkanie jest wyjątkowo urokliwe, bo na najwyższej kondygnacji, ma trochę skosów i piękne, belkowane stropy.
Z okien rozpościera się wspaniała panorama na mury obronne
i basztę.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, mieszkanie bardzo się nam
podoba, jest pięknie usytuowane, większe, niż mieliśmy na
Krasickiego - mówi pan Beniamin. To właśnie on, wraz z żoną
i synkiem, wyszli z zawalonej
kamienicy o własnych siłach,

w zasadzie bez szwanku. Mieszkają u swoich przyjaciół i czekają na zakończenie remontu. Ekipa remontowa jest z nimi w kontakcie i uzgadnia wszystkie najważniejsze działania, jak chociażby rozmieszczenie zlewu
czy punktów z wodą.
Drugie z mieszkań znajduje
się także w ścisłym centrum, na
I piętrze. Tu także trzeba było
przeprojektować całość tak, by
powstały ustawne, funkcjonalne
pomieszczenia. Trzyosobowa
rodzina znajdzie tu dwa spore
pokoje, kuchnię z dodatkową
wnęka, w której można ustawić
duży stół, łazienkę, przedpokój.
Miasto rozpocznie także lada
moment prace związane z dosto-

Kwietniowa tragedia pochłonęła 6 istnień ludzkich
W kamienicy przy ul. Krasickiego dach nad głową straciło w sumie 6 rodzin, a śmierć poniosło
aż 6 osób, w tym dwójka dzieci. Potężny wybuch, który usłyszeliśmy w sobotni poranek, 8 kwietnia,
niemal zdmuchnął z powierzchni ziemi trzykondygnacyjny budynek. Jedna z rodzin na szczęście
jeszcze nie zdążyła zamieszkać, była w trakcie remontu mieszkania.
W wyniku zniszczenia kamienicy bez własnego lokum zostało tak naprawdę pięć rodzin
- jedna z nich otrzymała w maju mieszkanie
zastępcze; osieroceni w wyniku tragedii chłopcy
(stracili mamę), zamieszkali u swojej rodziny
na Cierniach. Pozostały zatem trzy rodziny,
dla których miasto musiało zaproponować
nowe mieszkania. Ich remonty właśnie trwają.
Samorząd przeprowadził także zbiórkę
pieniędzy na pomoc ofiarom tragedii.
Udało się zebrać ponad 100 tys. zł.
Pieniądze zostały rozdzielone w czerwcu.
Rodziny otrzymały także sprzęt AGD,
podarowany przez firmę Amica i Eletrolux.

Na Elżbiety pełno koparek
rwa zapowiadana inwestycja, czyli budowa ulicy KróT
lowej Elżbiety. Na razie prace

obejmują tzw. sięgacz, który był
wykonany w pierwszym etapie.
Budowa ulicy Królowej Elżbiety, to potężne zadanie publiczne, obejmujące budowę nawierzchni jezdni i chodnika, sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.
W ramach inwestycji powstanie
także oświetlenie.

Wartość prac to łącznie 4,5
mln zł.
- Jest to największa inwestycja drogowa w naszym mieście
na przestrzeni ostatnich lat,
w pełni finansowana z budżetu
gminy - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W związku z pracami w tym
rejonie występują utrudnienia,
należy stosować się do znaków
i nowej, zastępczej organizacji
ruchu.

sowaniem mieszkania dla kolejnej pani, która straciła swoje
lokum w katastrofie kamienicy
przy ul. Krasickiego. Wiemy, że
przyszła lokatorka jest zadowolona ze znalezionej lokalizacji,
bo mieszkanie jest w pobliżu
Osiedla Piastowskiego, na którym pani ma bliskich. Mieszkanie położone jest w niewielkiej
kamieniczce, na zacisznej, pełnej zieleni ulicy.
- Wiem, że
rodziny czekają
na swoje nowe
mieszkania z niecierpliwością,
mam nadzieję, że
już niebawem
pierwsza rodzina wprowadzi się
do swojego nowego lokum
- mówi Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic. - Prace
remontowe idą pełną parą, trochę czasu zajęły niestety uzgodnienia i pozwolenia na prace
budowlane. Ale cieszę się, że
rodziny zaakceptowały to, co
zaproponowaliśmy, mieszkania
się podobają, przygotowujemy
je w porozumie z nimi tak, by
mogli o nich z przekonaniem
powiedzieć: to nasz dom.
- Chcielibyśmy z pośrednictwem Gazety podziękować najserdeczniej wszystkim, którzy
przekazali dla nas darowizny
- mówi pan Beniamin. - To dla
nas bardzo ważne wsparcie, za te
pieniądze będziemy mogli urządzić mieszkania, które otrzymamy od miasta. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

WAŻNE DLA KORZYSTAJĄCYCH
Z CMERNTARZA KOMUNALNEGO
Zarządca Cmentarza Komunalnego w Świebodzicach przypomina o konieczności wniesienia opłat
zaległych i bieżących tytułem przedłużenia ważności grobów i miejsc zarezerwowanych.
I Termin zachowania ważności grobów upływa po 20 latach od chwili pochówku lub po upływie
20 lat od daty ostatniego przedłużenia - wniesienia opłaty.
I Brak wniesienia stosownych opłat spowoduje prawne przejęcie miejsca przez Zarządcę
cmentarza - grób ulegnie likwidacji bez uprzedniej informacji.
I Opłaty przyjmowane są w godzinach od 7:00 do 15:00 w biurze Zarządcy Cmentarza tj. ZGK
Świebodzice Sp. z o.o. ul. Strzegomska 30.
I Zarządca Cmentarza Komunalnego w Świebodzicach nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże
i szkody dotyczące poszczególnych grobów spowodowane przez osoby trzecie.
I Sprawy formalne związane z wjazdem na teren cmentarza, wymianą lub postawieniem nowego
nagrobka oraz inne prosimy kierować do Zarządcy Cmentarza Komunalnego ZGK Świebodzice
Sp. z o.o. ul. Strzegomska 30.

Krwiodawcy też coś dostali
ipcowa zbiórka krwi za
nami. 23 osoby oddały bezL
cenny lek podczas mobilnej

akcji, która odbyła się we wtorek, 25 lipca. Chętnych było
więcej, ale ostateczna decyzja
zawsze należy do lekarza.
Każdy, kto odwiedził ambulans zaparkowany pod ratuszem, otrzymał w prezencie od

1 września prezent dla wszystkich uczniów - plan lekcji na biurko!
Kochani Czytelnicy, 1 września będziemy mieli dla Was wspaniały prezent
- do wydania Gazety Świebodzickiej dołączony będzie kolorowy plan lekcji,
który będzie można postawić na biurku. Koniecznie kupcie nas 1 września!

Remonty dwóch mieszkań dla młodych rodzin idą pełną parą.
Samorząd przygotowuje dla nich ładne i funkcjonalne mieszkania
w centrum miasta

Wydziału Promocji UM piękną, lnianą torbę na zakupy.
Krwiodawców jak zwykle
odwiedził też burmistrz Bogdan Kożuchowicz, by osobiście podziękować za bezcenny
dar życia, jaki ofiarują chorym
i oczekującym na krew.
O słodkie wsparcie zadbała
firma ZPC Śnieżka S.A.
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Pod niebem pełnym
DOBRYCH SERC
J

akdorosnę,tobędęprojektantkąwnętrz–zprzekonaniemmówi 7-letnia
Maja.Śliczna,wesoła,
uśmiechniętadziewczynkawłaśniemazasobąkolejnyrezonansmagnetycznyktórypoka zał, że guz wjej głów ce wciąż
jest obec ny. To ta ka ci cha, ale
tykającabomba,któraniewiadomokiedydaosobiepoważnie znać. Ro dzi ce chcą, by
dzieckozostałojaknajszybciej
poddaneleczeniu.Czekają
nawiadomośćodspecjalistów
zLondynu,którzypodjęlisię
zdiagnozowaniaileczeniaMajki.Amnóstwoludzidobrejwoli
pomagaMajeczce.Wniedzielę,30lipca,pięknąakcjęzorganizowalinasilotnicyzTowarzystwaLotniczego.
Organizatoremakcji„Latamy
dla Mai. Podnie bem peł nym cu dów” był rad ny miej skiDariusz
Błaszczyk wrazzTowarzystwemLotniczymwŚwiebodzicach. To wła śnie ci wspa nia li
iprzesympatycznipasjonacilataniapoświęciliswójprywatny
czasiśrodki,bywniedzielę30
lipcapomóczebraćpieniądze
naleczenieMajeczki.Każdy,kto
wrzuciłpieniądzedopuszki,
wsiadałdoszybowcalubsamo lotuileciałpodziwiaćpanoramę
miastazlotuptaka.
–Niesamowitaadrenalinaiwidoki,świetnarzecz–mówiliwszyscyci,którzydecydo walisięnapodniebnylot.
Majkawrazzrodzicamiteż
byłanalotnisku,udzielaławywiadówmediom,opowiadała
otym, co dzie je się napik ni ku.
Radosna,uśmiechnięta,ażtrudno uwie rzyć, że dziec ko ma

Maja, główna bohaterka
całego wydarzenia,
ze swoim tatą

Zobacz materiał video na
www.swiebodzice.pl/Miejska Telewizja Internetowa
wstępniezdiagnozowanegoglejakapniamózgu.
–Jesteśmybardzowdzięczni
zatąakcję,spotykamysięzkolejnymprzejawemwielkiej
życzliwościisolidarności,todla
nasbardzoważne.Serdecznie
dziękujemypanuDarkowi,sympatycznymlotnikomiwszystkim,którzywjakikolwieksposóbdołożyliswoją„cegiełkę”
dozbiórkipieniędzydlanaszej
córeczki–mówią Agnieszka
iKrzysztofDobrzańscy ,rodzice Mai.
Honorowypatronatnadakcją
objęli:MinisterEdukacjiNarodowej AnnaZalewska iBurmistrzMiasta BogdanKożuchowicz.
– To wspa nia ła ak cja, tak na
prawdęinicjatywasamych
mieszkańców,którzypostanowilipomócznajdującejsięwpotrzebierodzinie–podkreślaburmistrz, któ ry tak że wziął udział
wwy da rze niu. – Dla mnie to
pięknygestempatiiisolidarno ścimiędzyludzkiejwspołeczności,którąwszyscytworzymy.
Maja to prawdziwa gwiazda – przed telewizyjną kamera nie miała
Pan bur mistrz wpraw dzie nie prawie wcale tremy!
chciałskorzystaćzlotu,ale
puszkęzasiliłswojądarowizną.
Leczenie Mai można wesprzeć w każdej chwili,
Wzbiórkęzaangażowałsię
wpłacając pieniądze na specjalny numer konta:
takżeWydziałPromocjiUrzędu
Miejskiego–podniebieskimnaFundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
miotemgminyzasymboliczny
datekmalowanobuźkinajmłod31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
szym,możnabyłotakżeotrzyZ dopiskiem „968 pomoc dla Mai Dobrzańskiej”
maćmateriałypromocyjneigadżety.

–Jestembardzozadowolony,
naszymcelembyłopoprostu
zrobienieczegośdlatejrodziny,
że by wie dzie li, że nie są sa mi ze
swoimproblemem–podkreśla
radnyDariuszBłaszczyk.–Całe
Towarzystwobardzosięzaangażowało,ludziepoświęciliswój
prywatnyczas.Zatojestemmoimkolegombardzowdzięczny.
Osta tecz nie nie uda ło się jednakprzekroczyćmagicznejsetki
– wy ko na no78 lo tów, co itak jest
rekordemświebodzickiegolotniska–poprzedniwynosił63.

Popołudniuzerwałasięlinaodwyciągarki,więcniebyło
możliwościkontynuowanialotów.
Ostatecznieudałosięzebrać5700zł,pieniądzezasilą
kontoMajkiwFundacji„KawałekNieba”.Rodziceciąglejeszcze nie wie dzą, ile tak na praw dę
będziekosztowałoleczenieMa jeczki.WszystkozależyoddiagnozylekarzywspecjalistycznymośrodkuwLondynie.Cała
rodzinazniecierpliwościączeka
nawyjazddoWielkiejBrytanii.

Majeczkanaszczęścieczuje
się do brze, guz nie ro śnie inie
dajeniepokojącychobjawów.
Podczasniedzielnejakcjiprezentowałaświetnyhumoribez
większychobawwsiadładosamolotu.Lotnicyzabralicałąrodzinęnapodniebnąprzejażdżkę,
którawszystkimsprawiła
ogromnąfrajdę.
Kolejnazbiórkajużpodczas
PiknikuLotniczego,któryodbędziesięnaświebodzickimlotnisku wdniach19-20 sierp nia, serdeczniezapraszamy.
Patronem honorowym akcji był burmistrz naszego miasta, Bogdan Kożuchowicz

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.

I Centrum Świebodzic ulica Zwycięstwa.
2 pokojowe mieszkanie na parterze w kamienicy.
Jasna kuchnia. Łazienka w mieszkaniu. Budynek
po remoncie. 38 M2 cena 79.000,00
I Osiedle Piastowskie. NOWA CENA Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze. Gotowe
do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki, garderoba.
Taras. 60,6m2 cena 255 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie na
III piętrze. Okna drewniane, toaleta
po remoncie, duży balkon. 60,6m2 cena 175 tys.
I Centrum Świebodzic. NOWA CENA
4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 117 tys.

Cała rodzina
przygotowana do lotu

I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78M2 cena 210 tys.

FOT. ABP (9)

- Boisz się lecieć?
– Nie! – Odpowiedziała
zdecydowanie Majka
i za chwilkę wraz z rodzicami
poleciała samolotem zobaczyć
swoje miasto z góry

Do wyboru były loty szybowcem lub Wilgą
– 4-osobowym samolotem

5

Szybowce startowały
widowiskowo- pod
ostrym kątem od razu
na dużą wysokość

UWAGA: PRZYJMUJEMY WNIOSKI
NA KREDYTY Z DOPŁATAMI MDM NA ROK 2017

Na lotnisko przyszli znajomi, przyjaciele, koledzy i koleżanki Mai
ze szkoły, by pomóc zebrać pieniądze na leczenie dziewczynki

piątek, 4 VIII 2017

Dziewczyny z Wydziału Promocji zachęcały do wrzucenia datków
do puszki

I Świebodzice Ciernie Dom. Bliźniak. 80 M2
działka 1100m2 cena 220 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61M2 cena 178 tys.
I Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze. Ogrzewanie miejskie. Balkon. 61m2
cena 175 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 96,500,00.
I Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m2 cena 49 tys.

I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
40m2 cena 67 tys.

I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690m2 cena 34 tys. Ceny podlegają
negocjacjom.

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 m2.
Cena 450tys.

I Działka Budowlana - Bronówek . Słoneczna
z kawałkiem lasu. Cena bardzo atrakcyjna. 2600
M2 cena 45 tys.

I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8m2 cena 150tys.

I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200M2
cena najmu 4000zł.

I Do Wynajęcia. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. 44 m2 cena 900zł

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

I Poszukujemy dla klienta mieszkania
w Świebodzicach na Os. Piastowskim, dwa
lub trzy pokoje do III piętra.Zapraszamy
Tel. 698-956-007 tel. 74-663-80-29
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę. Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29

I Świebodzice. Salon z aneksem, 2 pokoje, IV p,
53m2, cena: 173 tys, Os. Piastowskie, zielona okolica,
ogrzewanie miejskie,parking tel: 698 956 007
I 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

I Świebodzice. Salon z kominkiem,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, kamienica,
niezależne wejście, gazowe dwufunkcyjne, 84m2.
Cena 124 000 zł. Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29

I 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
I Świdnica, działka inwestycyjna w centrum
miasta. Powierzchnia: 2163 m2,
cena: 890 000 brutto. Tel: 796 129 900

I Świdnica, mieszkanie w centrum, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, powierzchnia 79 m2, cena:
298 tys, spokojna okolica, garaż ogród w cenie!
Tel: 796 129 900

I Świdnica, mieszkanie na Os. Młodych,
3 pokoje, kuchnia, łazienka WC, 53 m2,
I piętro, cena: 219 000 zł. Tel: 796 129 900

I Świdnica, dom wolno stojący na Os. Słowiańskim,
5 pokoi, 200 m2, do zamieszkania, cena: 619 tys.
Tel: 796 129 900
I Świdnica, lokal przy głównej ulicy, powierzchnia:
104 m2, cena: 2400 zł
+ media. Tel: 796 129 900

I Świdnica, pomieszczenie biurowe w doskonałej
lokalizacji, powierzchnia: 25 m2,
cena: 1100 zł + media. Tel: 796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, IV p, Os. Piastowskie po remoncie, 46 m2
cena 180 000zł do negocjacji. Tel.796 129 900

I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, II piętro, Os. Sudeckie, 52 m2 cena 155000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077

I Świebodzice. Dom w zabudowie szeregowej
– 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki,
wiatrołap, garaż, duża działka 7 ar, stan
deweloperski, cena 350 000 Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, I piętro kamienica, po częściowym
remoncie. 57M2 cena 130 000. Tel. 576-999-077

I Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka
z WC, przedpokój, mieszkanie po remoncie, I piętro,
70m2. Cena 215 000 cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Do wynajęcia lokal przy ul.
Strzegomskiej idealny pod placówkę bankową 100
m2 parter, witryny, 6 000 zł Polecam Tel. 576-999077 tel. 74-663-80-29
I Świebodzice. Działka o pow. 600 m2. Media na
granicy działki. Możliwość podziału cena 200 000.
tel. 576-999-077

I Świebodzice. Słoneczne 2 pokoje, I piętro, 38 m2,
po remoncie, cena: 89 000 zł. Telefon: 576 999 077

Chcesz dobrze sprzedać
swoją nieruchomość

- przyjdź do nas!

Zrobimy dla Ciebie
wirtualną wizytę po lokalu
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wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Choć najmłodsza – też wymagała remontu i modernizacji

CZEŚĆ I CHWAŁA
BOHATEROM!

SP2 w nowej odsłonie
rwa termomodernizacja
największej
szkoły
w mieście – Publicznej
Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Budynek zyska nie tylko docieplenie i dach, ale także
nowoczesną elewację, którą będziemy mogli podziwiać już
za kilka miesięcy.
– Zakres prac realizowanych
w Dwójce jest naprawdę ogromny, to ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji c. o., wymiana drzwi zewnętrznych, stolarki
okiennej – wylicza Teresa Walczak-Jusiel, dyrektor szkoły.
– Budynek został oddany
do użytku ponad 25 lat temu,
zgodnie z ówczesnymi technologiami, wymagał już wymiany
pokrycia dachowego, okien, elewacji i nie spełniał współczesnych norm, przez co narażał
środowisko i budżet gminy
na straty.
Inwestycja podniesie komfort
pracy uczniów i nauczycieli,
wpłynie na obniżenie kosztów
zużycia energii. Prawdziwą
zmorą, zwłaszcza w czasie ulew,
był przeciekający dach, który
w minionym roku szkolnym wyrządził sporo szkód.
– Dwójka to ostatnia szkoła,
która poddana zostanie gruntownej termomodernizacji, wszystkie publiczne placówki oświatowe w naszym mieście, łącznie
z przedszkolami, są odnowione
i energooszczędne, cieszę się, że
udało się to ogromne finansowo
zadanie przeprowadzić tak naprawdę w ciągu kilku ostatnich
lat – mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. – Gdy obejmowałem funkcję burmistrza, ża-

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

1 sierpnia, w godzinę W, zawyły syreny w większości
polskich miast. W Świebodzicach odbyła się także
ciekawa akcja społeczna. W okolicach placu Jana
Pawła II o godz. 17:00 odbył się krótki happening,
upamiętniający wybuch Powstania Warszawskiego.
Pojawili się młodzi ludzie w powstańczych uniformach,
z biało-czerwonymi flagami i racami.
– Chcieliśmy zwrócić uwagę przechodniów, mieszkańców
miasta, jak ważna to data, a nie każdy niestety dziś
kojarzy, z czym ona się wiąże – mówi Krzysztof
Baranowski, jeden z uczestników happeningu.
– Bohaterom tamtych tragicznych wydarzeń należy się
nasza pamięć i szacunek.
W happeningu wzięli udział ludzie, którzy nazywają siebie
świebodzickimi patriotami.
Ta sama grupa namalowała mural upamiętniający
Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się przy ul.
Wałbrzyskiej.

Film z akcji można zobaczyć na funpage’u
forumswiebodzice.pl na Facebooku.

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został
podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Nieruchomość

Aleje Lipowe
Wałbrzyska
Wąska

l. mieszkalny 7 (13)
l. mieszkalny 6 (9)
l. mieszkalny 3 (4)

Nr działki

Obręb

276
527/23
355/14

3
3
3

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

Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
pn.: „Termomodernizacja budynku
biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń
parteru oraz budowę pochylni”
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana
w poniedziałek, 31 lipca 2017 r.
w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Całkowita wartość projektu
to 693 154,92 brutto PLN, natomiast
dofinansowanie
to
313 529,10 netto PLN.
W ramach prac poprawiony zostanie stan techniczny w zakresie izolacyjności, szczelności i energochłonności budynku, wymieniona
zostanie m.in. stolarka drzwiowa
i okienna, planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
stropodachu, itp.
– Po wykonaniu prac budowlanych
oprócz ograniczenia zużycia energii, zdecydowanie zmieni się estetyka budynku oraz powstanie wygodne biuro obsługi klienta – miejsce, w którym nasi klienci będą
mogli zrealizować jak najwięcej
spraw – mówi Kacper Nogajczyk,
Prezes ZGK Świebodzice sp. z o.o.
– Zadanie jest kontynuacją realizacji obranego kierunku rozwoju
spółki w celu stałego podnoszenia
jakości usług. Przypomnę, że
od chwili powstania Spółki do dnia
dzisiejszego udało się przeznaczyć
na remonty oraz inwestycje kwotę
ok. 3 800 000 zł. Dodając do tego
planowane zadania do końca roku 2017, tj. wspomnianą już termomodernizację za blisko
600 000 zł, przygotowanie do odbioru BIO odpadów z Gminy Świebodzice (pojazd oraz pierwsza ilość
pojemników) 470 000 zł – daje
kwotę na poziomie blisko 5 mln zł.

den ze szkolnych budynków nie
był docieplony, większość posiadała stare elewacje jeszcze
z lat 70-tych. To dla mnie wielki
powód do satysfakcji, że dzieci
i młodzież, uczące się w miejskich placówkach, mają dobre
warunki, ciepło i nowoczesne
wyposażenie oraz otoczenie
sprzyjające rekreacji czy odpoczynkowi (place zabaw, boiska).

T

Adres

Oszczędniej
i wygodniej

Największe wrażenie
robi nowa elewacja
– a zwłaszcza granitowe
elementy

FOT. ABP

Okna są już częściowo
wymienione, ekipy uwijają się,
by skończyć działania
wewnątrz budynku
do rozpoczęcia
roku szkolnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
jest realizowana ze środków własnych gminy oraz dofinansowania
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Umowa na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach” została podpisana przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza i skarbnik Luizę Gass-Sokólską
9 marca w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Kwota całkowita projektu: 3 574 365,19 PLN
dofinansowanie: 2 188 908,20 PLN.
W ramach całego projektu wykonana została termomodernizacja jeszcze trzech innych budynków użyteczności publicznej: Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4, budynku „A” Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz Urzędu Miejskiego
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 – te prace zrealizowano w 2016 roku.

W ramach projektu ogłoszono
już przetarg na wykonanie termomodernizacji. Termin ukończenia zadania to 31 października 2018 r.

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI
I 28 sprawców popełniania
przestępstwa na gorącym
uczynku zatrzymali w lipcu
świebodziccy funkcjonariusze.
Wśród nich dwukrotnie tego
samego złodzieja w Tesco.

I 25 lipca, ul. Kolejowa, niewła-

I 24lipca, ul. Królowej Elżbiety
– strażnicy otrzymali zawiadomienie o… dzikim kocie, atakującym zwierzęta na ul. Królowej
Elżbiety. Kocisko było ponoć
tak bojowe, że atakowało nie tylko innych miauczących pobratymców, ale nawet co pomniejsze psy, idące na spacer. Patrol,
mimo wnikliwej penetracji terenu, nie namierzył kociego rozbójnika. Prawdziwy przyczajony
tygrys!

I 26 lipca, ul. Strefowa, kolejne

I 25 lipca, ul. Sikorskiego, ktoś
zgłasza psa przywiązanego
do słupa, który rzekomo tkwi
tam od dłuższego czasu. Strażnicy dotarli do zdumionego właściciela, który przyznał, że zostawił pupila na dworze, aby było
mu chłodniej, niż w mieszkaniu.
Zwierzak był w cieniu, miał
obok miskę z wodą, i nie wyglądał na cierpiącego.

ściwe parkowanie. Strażnicy
ustalili uporczywego kierowcę,
który zostawiał w tym miejscu
auto mimo znaku B36 i nałożyli
mandat w wysokości 100 zł.
zanieczyszczenie drogi przez
ciężki sprzęt, wyjeżdżający z budowy Defalinu. Po rozmowie
z kierownikiem budowy ulica
została szybko i sprawnie
uprzątnięta, brawa dla firmy wykonawczej za szybką i właściwą
reakcję.
I 27 lipca, lokatorzy jednego
z budynków przy ul. Młynarskiej poskarżyli się na psy ujadające w mieszkaniu. Ich właścicielka, sympatyczna pani, która
przygarnęła przybłędy z ulicy,
po prostu pracuje do godz. 18:00
i musi zostawić psiaki w mieszkaniu. Rozumiemy, że szczekanie kundelków może być uciążliwe, ale prosimy także miłych
sąsiadów o wyrozumiałość dla
opiekunki czworonogów, która
– z tego co wiemy – mieszka sama i nie jest w stanie zapewnić

im dodatkowej opieki. Bądźmy
dla siebie wszyscy bardziej wyrozumiali i empatyczni.
I 27 lipca – także pozostawiony
w mieszkaniu zwierzak, także
ujadający –pewnie cierpiący
z powodu swojej samotności.
Tym razem jednak właścicielka
została ukarana mandatem, ponieważ okazało się, że pies
od dwóch lat nie był szczepiony
przeciwko wściekliźnie.
I 31 lipca, utrudnienia dojazdu
do zakładu Masterform przy ul.
Mikulicza, sprawa ma podłoże
konfliktu pomiędzy firmą a okolicznymi mieszkańcami o miejsca parkingowe. Firma w geście
dobrej woli wykonała parking
dla swoich pracowników, którzy
pozostawiają tam swoje auta,
a my prosimy mieszkańców, by
tak parkowali swoje pojazdy,
aby nie utrudniały wjazdu na teren firmy dużym samochodom
dostawczym. I będzie ok.
I 31 lipca – ul. Świdnicka, ko-

lejne sąsiedzkie niesnaski, pani
poskarżyła się na sąsiada, który

malował ogrodzenie przy użyciu
pistoletu i miał w ten sposób
„skazić” jej domowy warzywnik. Strażnicy nie stwierdzili takiego zagrożenia, ale pouczyli
obie strony.
I

31 lipca – ktoś zgłasza, że
przy fontannie w centrum miasta
kręci się dziwny mężczyzna…
Okazuje się, że to podróżny, który przemierza nasz kraj, na swoje jak się okazuje nieszczęście,
odziany w turban i powłóczyste
szaty. Mężczyzna ochłodził się
wodą z fontanny i chwilkę odpoczął, po czym ruszył w dalszą
drogę. Kochani świebodziczanie, nie każdy człowiek w turbanie to terrorysta.

I 1 sierpnia, Ciernie – sąsiedzi

zgłaszają, że w jednym z mieszkań organizowane są libacje,
spożywany jest alkohol. Straż
Miejska na miejscu stwierdziła,
że w mieszkaniu przebywały
dwie postronne osoby, a właściciel został właśnie zatrzymany
przez policję do odbycia kary. To
oznacza, że chyba koniec spotkań pod tym adresem?

Dzień Bańki Mydlanej
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wiaderko, trochę wody, mydła, dwa patyki plus sznurek - i zabawa gotowa

W

niedzielę, 23 lipca,
w świebodzickim
Parku Miejskim już
od południa fruwały
różnej wielkości bańki i ogromne
banie, produkowane z prawdziwą radością nie tylko przez najmłodszych świebodziczan. Tak
bawiliśmy się na Bubble Day
- czyli Dniu Bańki Mydlanej.
Nowa, letnia propozycja familijnego relaksu, przygotowana
przez miasto, bardzo spodobała
się mieszkańcom.
- Nie wiem, kto ma większą
frajdę, my czy dzieciaki. To taki
powrót do własnego dzieciństwa
- żartowali rodzice, którzy wraz
ze swoimi pociechami bawili się
na mydlanym święcie. Do dyspozycji był sprzęt różnej wielko-
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zobacz relację
video na
www.swiebodz
ice.pl/Miejska
Telewizja Intern
etowa

ści i przygotowane wiaderka, do
których organizatorzy skwapliwie dolewali magicznego płynu.
- Widać, że impreza sprawiła
dzieciom dużo radości, więc był
to chyba dobry pomysł, warty
kontynuowania - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
który zaprosił dzieci na Dzień
Bańki Mydlanej.
Oprócz samego puszczania
baniek było także mnóstwo konkursów z nagrodami, wata cukrowa, itd.
Wydarzenie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM w Świebodzicach.
Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz uczył się
robić banki od
specjalistów - czyli dzieci

Słodycze dla
najmłodszych

Przypominamy
W trakcie wakacji Park Miejski tętni życiem także w tygodniu.
Miasto jest organizatorem akcji „Aktywne lato”, w ramach
której odbywają się tu bezpłatne zajęcia zumby i jogi.
Zapraszamy serdecznie do korzystania z rekreacji na świeżym
powietrzu. Zajęcia z zumby: w każdy wtorek, o godz. 18:00,
joga - poniedziałki i środy - także godzina 18:00.
Wystarczy zabrać ze sobą matę.
A w sierpniu, w trzy kolejne weekendy, zapraszamy do parkowego
amfiteatru na teatrzyk letni. Pierwsza odsłona już 6 sierpnia
(niedziela, godz. 17:00), zobaczymy spektakl pt. „Trzy świnki”.
Przy okazji spektaklu będzie można także zakupić pyszne,
naturalne lody od Pana Chłodzika!
Były bańkowe konkursy, sztafeta

6 sierpnia będą też pyszne lody!

7

Najmłodsi z zapałem puszczali bańki - czasami wychodziły
naprawdę pokaźne

Dużo się buduje
8
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historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych

Z

apraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury
kolejnego odcinka lubionego 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.
Dziś jeszcze ostatnie doniesienia z 1963 roku,
„przegapione” przez nas w poprzednim numerze.

Czytamy w nich m. in. o budowie budynku
mieszkalnego Spółdzielni, o sukcesach świebodzickich zakładów - to zdecydowanie wiodący temat w prasie PRL-u. Przechodzimy
także do roku 1964, w którym Świebodzice
borykają się z problemami z wodą.
Pozdrawiamy serdecznie
Redakcja Gazety Świebodzickiej

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

piątek, 4 VIII 2017

9

10

piątek, 4 VIII 2017

historia Świebodzic w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodziczanin Adrian Sitko gościł niedawno na Białorusi. Adrian zwiedził
przepiękne miejsca m.in. dom Adama Mickiewicza, Zamki w Nieświeżu,
Lidzie i Mirze, Nowogródek, Mińsk, Jezioro Świteź. Odwiedził także zaprzyjaźnione
ze Świebodzicami miasto partnerskie - Marina Gorka.
Poniżej kilka pięknych zdjęć z tej podróży - dziękujemy za udostępnienie.

Nowy hangar na lotnisku
wieści z miasta

rugi hangar pojawił się na
świebodzickim lotnisku.
D
Zmieszczą się w nim kolejne

szybowce i sprzęt, którego
przybywa naszym lotnikom.
- Na tą chwilę w hangarze
stoją trzy Jantary - szybowce,
docelowo może się tam zmieścić 8 maszyn lotniczych - mówi Dariusz Błaszczyk, radny
miejski i członek Towarzystwa
Lotniczego.
Obiekt zakupiło miasto, a jego złożeniem zajęło się Towarzystwo Lotnicze. Hangar
wykonany jest w identycznej
technologii, jak poprzedni, to
lekka konstrukcja, którą można
łatwo zdemontować i przenieść
w inne miejsce.
- Hangar był bardzo potrzebny, bo np. szybowce bez „gara-
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FOT. UŻYCZONE PIOTR STRZELECKI

Obrazki z Białorusi
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W obu hangarach lotnicy mogą przechowywać sprzęt
żowania” trzeba za każdym razem składać i rozkładać, a to
powinno się robić jak najrzadziej, żeby nie uszkodzić sprzętu - dodaje Dariusz Błaszczyk.
Obecnie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach posiada: dwa Bociany, Puchatka,

K-7 - to szybowce dwumiejscowe; Pw-5, Pirat, 3 Jantary i Muchę - to szybowce jednomiejscowe; motoszybowiec Lambada oraz samoloty: Wilga,
Moran, ZLIN, Gawron, Cesna.

I na Środkowej coraz ładniej

I

GK Świebodzice usunęło stare murki przy
Z
placu zabaw na ul. Środkowej i Granicznej, co
pozwoli poszerzyć chodnik w tym miejscu do 1,5

m. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejących
starych murków granitowych, poszerzenie chodnika na długości 80 mb, częściowo przełożenie istniejącego chodnika, wykonanie wejścia z kostki
betonowej na plac zabaw. Koszt modernizacji to
ok. 20 000 zł brutto. O wykonanie prac zabiegał
radny z tej dzielnicy Jerzy Kirklo.

Trwa kolejna edycja
miejskiego konkursu
na „Najładniejsze okno,
balkon i posesję”.
Komisja konkursowa
sumiennie objeżdża
miasto, wyszukując
najpiękniejsze,
zielono-kwiatowe zakątki.
Konkurs trwa do końca
września, a w październiku
poznamy zwycięzców.

Do 15 sierpnia 2017 r. wtorkowe przyjęcia
Burmistrza Miasta zostają zawieszone
z powodu okresu urlopowego.

Co słychać w Twojej dzielnicy
P

ostanowiliśmy sprawdzić,
jakie ciekawe albo ważne
inwestycje - nierzadko zgłoszone przez mieszkańców albo
radnych - miasto wykonało w danej dzielnicy. Na pierwszy ogień
pójdzie Pełcznica, malownicza,
pięknie położona dzielnica naszego miasta, granicząca z Książańskim Parkiem Krajo-brazowym.
Wielu z tych zadań zwyczajnie nie widać - bo chodzi np.
o kanalizację.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uświadomimy sobie, że samorząd dba o zrównoważony
rozwój wszystkich obszarów
i stara się, by zaspokajać potrze-

by i oczekiwania, choć jak wiadomo, trudno jest sprostać wszystkim.
Przy okazji zapraszamy do
współtworzenia listy zadań miejskich w ramach budżetu obywatelskiego, kolejna edycja właśnie
się rozpoczęła, czekamy na zgłoszenia. Szczegółowa informacja
znajduje się na stronie internetowej miasta www.swiebodzice.pl,
w zakładce Budżet Obywatelski
2018.
Wykaz najważniejszych zadań, zrealizowanych w ostatnich
4 latach w dzielnicy Pełcznica:
G budowa oświetlenia przy ul.
Długiej (2013)

G remont fragmentu chodnika
przy ul. Ofiar Oświęcimskich
wraz z ogrodzeniem (2014)
G remont chodnika przy ul.
Długiej, wzdłuż Termetu, (2014)
G budowa oświetlenia na
Osiedlu WSK (2014)
G budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej, ul. Sikorskiego,
Ofiar Oświęcimskich, Łączna
(2014)
G wykonanie projektu budowlanego utwardzenia dojścia do
budynków ul. Zamkowa 6-20
(2015)
G remont odcinka chodnika
ul. Zamkowa i Mikulicza (2015)

G remont nawierzchni ul.
Świerkowej, I etap, (2015)
G wykonanie projektu budowlanego boiska przy ul. Zamkowej (2015)
G budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej, ul. Mikulicza
1-11 (2015)
G termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej
w Szkole Podstawowej nr 4 (2015)
G utwardzenie dojścia do
przystanku przy ul. długiej, remont chodnika dla pieszych od
ul. Długiej do Osiedla WSK
(2016)
G modernizacja placu zabaw
przy ul. Zamkowej (2017)

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI

Wybieramy najpiękniej
ukwiecone balkony,
okna i posesje

One na mnie czekają!
12

społeczeństwo/kultura

piątek, 4 VIII 2017

Pomnik pani Helenki należałoby odlać w spiżu
i postawić gdzieś w mieście. Dla potomnych.
Żeby przypominała nam wszystkim, pędzącym gdzieś,
ciągle zajętym, niepotrafiącym się cieszyć z prostych
rzeczy - jak to robić.
W każdym razie ja Panią Helenkę uwielbiam,
chociaż znam ją zaledwie od kilku tygodni!
Agnieszka Bielawska-Pękala

N

o przecież ja muszę do
nich iść, one tam czekają na jedzenie - dla
pani Helenki Maciołek, która w tym roku skończyła
91 lat, codzienna, poranna wyprawa do Parku Książąńskiego,
to świętość. Choćby był nie wiadomo jaki mróz, ulewa, upał czy
śnieżyca - pani Helenka przed
7:00 rano już drepcze do Doliny
Różaneczników nakarmić swoich podopiecznych. Codziennie

6 km. I tak już od 20 lat.
O pani Helence, mimo leciwego wieku, naprawdę nie można napisać staruszka. O nie, to
określenie absolutnie do niej nie
pasuje i byłoby wręcz niestosowne. To pełna energii, uśmiechnięta, sypiąca anegdotami
i powiedzonkami, o wspaniałym, bystrym umyśle i morzu
życzliwości dla otoczenia osoba,
która dzieli się pozytywną energią z innymi. Są wokół nas
ludzie, w towarzystwie których
już po kilku minutach człowiek

Pani Helenka jest niezwykła w każdym calu. Przywiozłam jej parę
kilo suchej karmy, którą Urząd Miejski rozdziela wśród osób
dokarmiających dziko żyjące koty. W zamian, mimo protestów,
zostałam obdarowana przepięknymi, własnoręcznie uszytymi
fartuszkami kuchennymi. To jeden z najmilszych prezentów, jaki
otrzymałam. Pani Helenko - jeszcze raz bardzo dziękuję, teraz już
zawsze podczas kuchennej krzątaniny będę Panią wspominać
z uśmiechem!

czuje się źle, nieswojo, dziwnie.
To tzw. wampiry energetyczne.
W przypadku pani Helenki
jest dokładnie na odwrót. Może
dlatego, że po prostu kocha
życie, ludzi, zwierzęta?
- Do kotów zawsze miałam
słabość, kiedyś miałam swoje,
domowe, ale teraz nie biorę
zwierzaków do domu, bo przecież kto się potem nimi zajmie,
jak mnie zabraknie? - mówi tak
po prostu. - Ale wszystkie koty
przydomowe zawsze mogły na
mnie liczyć - dodaje z uśmiechem. - A od 20 lat codziennie
karmię mieszkańców Doliny
Różaneczników. One wiedzą, że
ja przyjdę, czekają. Nie mogę ich
zawieść. Dopóki starczy sił.
Pani Helenka codziennie pokonuje pieszo około 6 km - tyle
jest do Doliny Różaneczników
z ul. Wałbrzyskiej, na której
mieszka, i z powrotem. W tygodniu chodzi sama, a w weekendy
zawsze się ktoś przyłączy. A panią Helenkę wszyscy spacerowicze dobrze znają i bardzo lubią.
- To osoba ogromnie życzliwa, promienna i zarażająca entuzjazmem otoczenie - potwierdza
Waldemar Tomczak, prezes
firmy Prefekt, zarządzającej
wspólnotami w mieście. Pan
Waldemar często spotyka panią

Helenkę podczas porannych spacerów po książańskim parku.
- Tacy ludzie to prawdziwy skarb.
Pani Helenka od wielu lat
mieszka sama, dzieci i wnuki
żyją w innych miastach. Ale
bynajmniej nie czuje się samotna.
- Uwielbiam krzyżówki, to
moja wielka pasja. Lubię też
czytać. Trzeba ćwiczyć umysł kwituje. - Staram się myśleć
pozytywnie, jak to mówią - programować sobie głowę. Lubię
pożartować, pośmiać się. Ponuracy żyją krócej - dodaje ze
śmiechem.
Mimo, że mieszka na II piętrze starej kamienicy, pani Helenka jest w pełni samodzielna
i niezależna. Jej mieszkanie
wypełnione jest rodzinnymi
pamiątkami, zdjęciami dzieci
i wnuków. Rodzina odwiedza
jak tylko może, teraz, podczas
wakacji, ciągle ktoś wpada.
Niedawno była synowa, za
chwilę wpadnie któraś z wnuczek.
Pani Helenka już się nie może
doczekać kolejnych odwiedzin
bliskich. A na co dzień ma swoje
koty, które wiedzą, że w lodówce pani Helenki zawsze coś dla
nich jest. Kilka rodzajów karmy,
jakieś saszetki, chrupki.

Filateliści podsumowują sezon
4

listopada 1997 roku z inicjatywy Krzysztofa Jaworskiego, cenionego filatelisty - członka Koła Nr 1 PZF
w Świebodzicach założono Młodzieżowe Koło Filatelistyczne,
które w strukturach Wałbrzyskiego Okręgu PZF otrzymało Nr
3. Siedzibą Koła została Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Mieszka Starego
4 w Świebodzicach. Nasi młodzi
filateliści odnoszą spore sukcesy
- o ich podsumowaniu informuje
świebodziccy filateliści.
Opiekunem Koła Krzysztof
Jaworski był do końca 2008 roku, prowadząc bardzo ożywioną
działalność i uzyskując z filatelistyczną młodzieżą wiele cennych osiągnięć na wystawach
i konkursach filatelistycznych.
Od 2009 roku Koło Nr 3 zostało zlokalizowane w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Wolności
13 w Świebodzicach. Jego nowym opiekunem został Zbigniew Gałusiński. Obecnie Koło
liczy 10 członków, którzy aktywnie uczestniczą w wystawach międzynarodowych i krajowych.
W 2017 roku w Fińskim Muzeum Poczty w Tampere, z oka-

zji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości, w dniach 24-26
maja, zorganizowano Europejską Wystawę Filatelistyczną
„Finlandia 2017”. W wystawie
uczestniczył Łukasz Wierzbicki, który za eksponat „Rail
transport” (Transport kolejowy)
uzyskał medal srebrny.
W dniach 3-21 kwietnia w Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu odbyła się Dolnośląska Młodzieżowa Wystawa
Filatelistyczna „Górny Śląsk - to
nie tylko przemysł”, w której
wystawcy ze Świebodzic uzyskali: Jagoda Gałusińska za
eksponat „Polska kronika olimpijska” i Łukasz Wierzbicki za
eksponat „Transport kolejowy”
medale Duże Pozłacane, Jakub
Pawlak za eksponat „Przesyłki
pocztowe na ziemiach polskich
pod zaborami” - medal Pozłacany oraz Hanna Bieżyńska za
eksponat „Polska 1945-1955.
Wybór znaczków o tematyce
sportowej” medal duży srebrny.
W dniach 17-20 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Oławie, odbyła się Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Oława
2017”, zorganizowana z okazji
175 - lecia Linii Kolejowej Wrocław - Oława. Świebodziccy

Czytamy „Wesele”

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Co zajmuje najwięcej miejsca w lodówce Pani Helenki?
Oczywiście - kocie przysmaki!
- Więcej wydaje na te zwierzaki niż na siebie - macha ręką
ze śmiechem nasza karmicielka.
- Ale ja też i dużo nie potrzebuje, a jak mam - to się dzielę.
Taka właśnie jest pani Helenka Maciołek - kochana, życz-

liwa, wesoła. Jeśli spotkacie rano
na spacerze w parku uśmiechnięta, drepczącą, starszą panią ze
sporą torbą - możecie być pewni,
że to pani Helenka pędzi nakarmić swoich miauczących przyjaciół!

Ważne dla czytelników
biblioteki!
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii
Dąbrowskiej w Świebodzicach informuje,
że powrót do normalnych godzin
udostępniania Biblioteki nastąpi
od dnia 4 września 2017 roku.

młodzi filateliści uzyskali: Jagoda Gałusińska za eksponat
„Polska kronika Olimpijska”
medal Duży Pozłacany, Hanna
Bieżyńska za eksponat „Polska
1945-1955” medal Pozłacany
oraz Jakub Pawlak za eksponat
„Przesyłki pocztowe na ziemiach polskich pod zaborami”
medal srebrny.
Od 11 do 19 czerwca w Domu
Filatelisty w Rzeszowie odbyła
się Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „25 lat Diecezji w Rzeszowie”, w której uczestniczyły
dwa eksponaty wystawców
dorosłych ze Świebodzic. „Poczta Lotnicza - imprezy sportowe
w Polsce 1926-1939 - ciekawostki i rzadkości” Zbigniewa
Gałusińskiego, który uzyskał
medal złoty oraz „Polska - znaki

egoroczne Narodowe Czytanie przypada w sobotę, 2 września.
Lekturą, którą będziemy masowo czytać, tym razem będzie kultoT
wy dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.

Narodowe Czytanie rozpocznie się o godzinie 12.00, w bibliotece
przy ulicy Świdnickiej 15. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się!
„Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania
Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień” - napisał w liście inaugurującym akcję
Prezydent RP Andrzej Duda. Narodowe czytanie to akcja zainicjowana
przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

opłaty pocztowej 1923-1939.
Wydawnictwa propagujące sport”
Jerzego Gibka - medal pozłacany.
Obecnie nasi filateliści przygotowują się do kolejnych wystaw, z których na czoło wybija
się Młodzieżowa Okręgowa
Wystawa Filatelistyczna „111 lat
wielkiej magistrali kolejowej
Siedlce - Bołogoje” w Czeremszy oraz Okręgowa Specjalizowana Wystawa Filatelistyczna
„Częstochowa 2017” w Częstochowie.
Zarząd Koła Nr 1 PZF w Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki, gratuluje
uzyskanych osiągnięć i życzy
dalszych udanych wystąpień na
kolejnych wystawach.
I

wieści z miasta/pożegnania
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Podwyżki za ogrzewanie
miana sytuacji na rynku
paliw stałych oraz nowa
ustawa akcyzowa na
paliwa węglowe - to
główne przyczyny wzrostu cen
w nadchodzącym sezonie
grzewczym. Możemy zapłacić
nawet 15% więcej za ogrzewanie! Dlaczego? - pytamy Prezes
świebodzickiej firmy DZT
Service, Jolantę Suławę.
Ceny dla odbiorców ciepła
będą wprowadzone przed sezonem grzewczym 2017/2018.
Ich skala, w zależności od rodzaju spalanego paliwa, będzie
kształtować się na poziomie
8-15%. Skąd ta podwyżka?
- Na przełomie grudnia 2016
roku i stycznia 2017 roku na-stąpił wzrost paliw stałych, tj. paliw
powstających z węgla kamiennego, na poziomie 20-30%.
Podwyżkę usprawiedliwiano
nagłym brakiem węgla kamien-

Z

nego w kopalniach, które mają
obowiązek,
wynikający
z kontraktów rządowych,
w pierwszej kolejności zapewnić
dostawę węgla kamiennego do
spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa - wyjaśnia Jolanta Suława. - Małe
podmioty, zajmujące się sprzedażą ciepła, do których zaliczają
się nasze spółki, mają utrudnione
zadanie w pozyskiwaniu tego rodzaju paliwa. Problem ze zdobyciem węgla kamiennego potęguje ograniczenie działalności
przez podmioty, które sprowadzały do Polski opał z rynku rosyjskiego - dodaje.
Po raz pierwszy od kilku lat,
w porze letniej nie wystąpiły
charakterystyczne dla tego okresu
obniżki cen opału. Wręcz przeciwnie, w czerwcu i lipcu kopalnie podwyższyły cenniki na
poszczególne grupy opału. Do-

datkowo, 1 lipca tego roku,
w życie weszła nowa ustawa
akcyzowa na paliwa węglowe.
Jej zapisy skutkują tym, że spółki takie jak DZT Service, które
dotychczas były zwolnione
z płacenia akcyzy, teraz będą
musiały ją opłacać. Spowoduje
to, oprócz wspomnianej wcześniej podwyżki cen na paliwa
stałe, kolejny wzrost cen w postaci 30,43 zł netto do każdej
tony opału.
Wzrostowy trend ceny paliwa
stałego był zauważalny już pod
koniec zeszłego roku.
- Mając nadzieję, że jest to
sytuacja chwilowa, nie podwyższaliśmy cen za wyprodukowane i dostarczone ciepło do naszych odbiorców. Niestety,
w świetle obecnej sytuacji panującej na rynku, jesteśmy zmuszeni do zmiany cen za ciepło produkowane z kotłowni spalających opał stały - informuje Jolanta Suława.
To oznacza, że będą wyższe
opłaty m. in. dla mieszkańców
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Świebodzicach, która jest dla
Osiedla Sudeckiego głównym
odbiorcą ciepła z DZT. Spółka
zapewnia, że w przypadku spadku cen paliw stałych, automatycznie będzie obniżała proporcjonalnie ceny za dostarczane ze
swoich kotłowni ciepło. Ale czy
do tego dojdzie - nie wiadomo,
na razie trzeba się przygotować
na wyższe rachunki za ciepłe
kaloryfery.
I

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Tadeusza Szelągowskiego
– Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marię Przyborowską,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
– Synowie, Synowe, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze Ś.P. Anny Tęgiej
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać – Córka
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Zofię Jakubenas
– Córka i Syn z Rodzinami
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Łukasza Śniadego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
– Córka, Rodzice, Siostra i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze Ś.P. Feliksa Bonieckiego
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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Mamy bezpieczną komunikację
racamy do tematu miejskich autobusów. Kilka
W
tygodni temu pisaliśmy o zdarzeniu w jednym z pojazdów.
Pasażer, który stał w niedozwolonym miejscu, podczas gwałtowanego hamowania uderzył
w szybę oddzielającą miejsca
siedzące od wejścia. Szkło rozsypało się, ale nikomu nie zrobiło żadnej krzywdy. Kierowca zatrzymał się i sprawdził, czy nikt z pasażerów nie
ucierpiał.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
zamieścił na swojej stronie
nagranie z kamery wewnątrz
pojazdu, które zarejestrowało to
zdarzenie. Spółka zamieściła je
ku przestrodze i z grzecznym
apelem, by pasażerowie zachowywali się wewnątrz pojazdów
bezpiecznie i odpowiedzialnie.
Mimo tego oczywistego przesłania, pewien tabloid obwieścił, że autobusy komunikacji
miejskiej nie są bezpieczne.
My otrzymaliśmy w tej sprawie stawisko dostawcy świebodzickich autobusów, koncernu
Daimler.
Zamieszczamy je poniżej.
Po pierwsze, nie można zgodzić się, że autobusy miejskie są

mniej bezpiecznym środkiem
lokomocji niż inne środki transportu.
W szczególności autobusy
miejskie Mercedes Citaro, eksploatowane w Świebodzicach,
są wyposażone we wszelkie dostępne, najlepsze systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego.
Udostępniony film z przebiegu opisanej sytuacji potwierdza, że gwałtowne hamowanie
nie spowodowało żadnych
obrażeń pasażerów autobusu.
Także stłuczona przez przebywającego w strefie drzwi
pasażera, szyba hartowana, nie
spowodowała obrażeń, rozsypując się na drobne, niepowodujące ran, małe odłamki.
Na uwagę zasługuje też fakt,
że sytuacja drogowa zapisana
w systemie monitoringu wizyjnego, nie doprowadziła do kolizji wskutek prawidłowej reakcji
kierowcy, a przede wszystkim
sprawnie działającego nowoczesnego układu hamulcowego
i układu kierowniczego autobusu.
Pasażerowie świebodzickich
autobusów mają okazję podróżować autobusami należącymi
do najbezpieczniejszych na
świecie.

O zdarzeniu pisaliśmy
26 maja
Jeszcze raz gratuluję wyboru autobusów miejskich naszej
firmy, które dają gwarancję
bezpieczeństwa i komfortu
przewożonym pasażerom.
Piotr Krawiec
Dyrektor Regionu Płd/Zach
Dział Sprzedaży Autobusów
Miejskich
i Zamówień Publicznych
Daimler Buses
EvoBus Polska Sp. z o.o.
I

Piszcie do nas!
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
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Nasze joginki szaleją
w parku

czyli świebodziczanin na The World Games

Przygoda życia - tak Kacper mówi o swoim udziale w The World
Games
wiadczenie, ciężka praca, ale
i mnóstwo satysfakcji, myślę, że
każdy powinien spróbować
w życiu takiego wyzwania - ocenia licealista.
Gratulujemy takiej „roboty”
i poznania z bliska fascynujących sportów. A kto wie, może
w kolejnych edycjach The
World Games zawita także do

Wakacje na półmetku
N

o i półmetek za nami rozpoczęliśmy właśnie
drugi miesiąc wakacyjnej laby a to oznacza, że czas
na sportową półkolonię w OSiR
Świebodzice. Już w połowie
lipca lista uczestników była
w zasadzie pełna - w zajęciach
będzie brało udział blisko 50
osób, w trzech grupach. Z pewnością czeka ich mnóstwo fajnych i aktywnych zajęć, ale
o tym napiszemy w kolejnym
wydaniu naszej Gazety.
Adziś jeszcze ostatnie obrazki z półkolonii w Miejskim
Domu Kultury i świetlicy środowiskowej. Tu także mnóstwo się działo, łącznie ze skakaniem... po drzewach!
Zajęcia linowe w Parku
Miejskim okazały się - po kulinarnych warsztatach z masterchefem Kubą Łukaszonkiem
- prawdziwym przebojem.
Choć było to spore wyzwanie
- bo jednak chodzenie po linie
na wysokości 2 metrów to nie
w kij dmuchał - nikt się nie
przestraszył i wszyscy doskonale sobie z zadaniem poradzili.
A nasze świetliczaki z „Tęczowej Gromady” zwiedzały

z zapałem okolice bliskie i dalsze. Tu hitem z pewnością był
spływ pontonowy w Bardzie,
ale także zwiedzanie Zamku
Grodno czy wycieczka na Ci-

sy, zakończona ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Zresztą, zobaczcie Państwo
sami, jak dzieciaki świetnie się
bawiły.

Świebodzic. Wśród rozgrywanych dyscyplin były także sporty
lotnicze - a Świebodzice przygotowują się przecież do budowy
profesjonalnego lotniska sportowo-dyspozycyjnego. Wówczas,
zamiast do podwrocławskiego
Szymanowa, paralotniarze czy
skoczkowie spadochronowi,
może zawitają właśnie do nas?

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

wie - przyszło zawiadomienie,
że się dostałem - opowiada Kacper.
Nastolatek obsługiwał ekipy
sportowe, które pojawiły się na
lodowisku w Świdnicy - bo tu
było najbliżej i najwygodniej
z dojazdami. Rywalizacja wrotkarzy figurowych i hokeistów na
wrotkach przyciągnęła tłumy
kibiców. A obsługa miała co robić na backstage’u.
- Moja praca polegała w zasadzie na wszystkim - śmieje się
Kacper. - Od roznoszenia wody
do sprzątania, udzielania informacji, itp. I tak od 7:00 do 23:00.
Ale nie zamieniłbym tej roboty
na żadną inną! To fantastyczna
przygoda, nowe doświadczenia,
poznani ludzie z całego świata.
W pracy Kacper spotkał także
wielu młodych ludzi, wolontariuszy takich jak on, z całej Polski, m. in. Rzeszowa, Zielonej
Góry. To także okazja do zawarcia nowych znajomości, przyjaźni.
- Nigdy czegoś takiego nie
przeżyłem, to niezwykłe doś-

w parku. Uczestniczki bezpłatnych zajęć jogi i zumby są niezwykle wytrwałe i oddane
swojej pasji. Brawo, taka

aktywność bardzo nam się
podoba, przypominamy także
i innym, że wakcyjne zajęcia
w Parku Miejskim trwają do
końca sierpnia. Są bezpłatne
- a dokładny „rozkład jazdy”
znajdą Państwo na str. 7.

FOT. UŻYCZONE KACPER JAKUBINA

W

poprzednim numerze pialiśmy o świebodzkich akcentach
na The World Games, które niedawno zakończyły
się we Wrocławiu. Okazuje się,
że było ich więcej. Świebodziczanin Kacper Jakubina przez
kilka dni pracował przy obsłudze
wydarzeń TWG jako wolontariusz. - To przygoda życia - mówi.
Kacper jest uczniem II klasy
Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Świebodzicach, działa także aktywnie
w Młodzieżowej Radzie Miejskiej i młodzieżówce powiatowej. Ma rozliczne zainteresowania, widać go często na miejskich imprezach. Więc w sumie
to nawet nie jest zaskoczenie, że
znalazł się za kulisami największej i najciekawszej imprezy
sportowej ostatnich lat.
- Znalazłem ogłoszenie na FB,
że organizatorzy szukają wolontariuszy, wysłałem formularz. Po
trzech miesiącach, gdy już prawie zapomniałem o całej spra-

ie ma znaczenia pogoda,
nawet gdy pada - one
N
wiernie stawiają się z matami

UWAGA!

Jest środek wakacji i trafiają się
naprawdę upalne dni. Posiadacze
czworonogów powinni pamiętać
o kilku ważnych sprawach:
G zapewnij swojemu psiakowi lub
kotu stały dostęp do świeżej wody
i cień, w którym może się schować!
Dotyczy to zwłaszcza czworonogów
trzymanych przy budzie
G jeśli zobaczysz psa - albo nie daj
Boże dziecko - pozostawione w samochodzie, a na zewnątrz panuje wysoka
temperatura - wybij szybę bez zastanowienia! Działamy wtedy w stanie wyższej konieczności, a więc nie łamiemy
prawa. Należy także natychmiast wezwać służby - Straż Miejską lub Policję
G jeśli nasz pies jest zmuszony do
noszenia kagańca, absolutnie nie wybierajmy takiego, który nie pozwala
lub ogranicza mu otwieranie pyska.
Pies musi swobodnie oddychać, żeby
mógł ochładzać się przez swobodne
ziajanie.
G jeśli wybieramy się z psem na spacer - pamiętajmy, by zabrać dla niego
wodę w pojemniku
G pod żadnym pozorem nie zostawiaj pupila w aucie! Żadne zakupy,
wymówki typu: wyskoczyłem na kilka
minut. Wysoka temperatura plus zamknięte szczelnie auto mogą być dla psa
zabójcze (nie wspominając już o ludziach, ale ten materiał skupia się na
czworonogach). Temperatura w samochodzie wzrasta bardzo szybko, dla
zwierzęcia oznacza to momentalne
odwodnienie i śmierć w męczarniach!
Ludzie, pamiętajcie o tym!
G pomiędzy 11:00 a 15:00 najlepiej
w ogóle zrezygnować ze spacerów. Ani
dla człowieka ani tym bardziej dla
zwierzęcia nie będzie to żadna przyjemność.
G gdy naprawdę mocno grzeje i temperatura przekracza 30 stopni - można
naszego pupilka troszkę pochlapać
wodą, zraszaczem czy chociażby mokrym ręcznikiem. To pozwoli mu obniżyć temperaturę ciała.
Dbajmy w ciepłe dni nie tylko o siebie, ale i o naszych braci mniejszych.

Na Cisy samochodem?
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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zamku - mówi dla portalu walbrzych.dlawas.info Mirosław
Lech, wójt gminy Stare Bogaczowice. - Wycięcie drzew, które
zagrażają murom, odkrzaczanie,
czyszczenie. Chcemy, żeby tam
można było łatwiej dotrzeć.
Parking ma być pod samym
zamkiem, pozostanie 50 metrów
do przejścia.
Prace mają być wykonane do
30 października. Na polanę pod
zamkiem będzie można dojechać asfaltową drogą, zakończoną parkingiem, przy którym zostanie wybudowana nowa wiata
turystyczna z miejscem na ognisko. Most prowadzący do ruin
również zostanie odrestaurowa-

dniach 14-16 lipca 2017
roku w Lublinie odbyły się
W
Letnie Mistrzostwa Polski

sprawdziły dwie nasze zawodniczki Marta Proce i Marcelina
Glejzer. Dziewczyny ustanowiły
swoje nowe życiówki i zakwalifikowały się do finału B na miejscach 19 i 20.
Zmagania finałowe z udziałem naszych zawodniczek cała
drużyna Rekina oglądała z zapartym tchem, roniąc ze wzruszenia niejedną łezkę. Emocje
związane ze startami w finałach
były olbrzymie. Hania Zawadzka w finale 100 m stylem motylkowym wywalczyła VII miejsce, a na 200 m stylem dowolnym - X miejsce. Marta Proce
i Marcelina Glejzer w konkurencji 400 m stylem zmiennym
ponownie poprawiły swoje życiówki i ostatecznie uklasowały
się na 19 i 20 pozycji. Pierwszy
dzień zawodów zakończono
startem sztafet 4x200 m stylem
dowolnym. Nasz skład sztafetowy : Hanna Zawadzka, Zuzanna
Grylewicz, Marta Proce i Alicja
Maziar zajął XII miejsce i ustanowił nowy rekord klubu w tej
konkurencji.
Drugi dzień Mistrzostw tak
jak pierwszy rozpoczęły dystanse sprinterskie - 50 m stylem
motylkowym i grzbietowym.
Hanna Zawadzka po raz kolejny
pokazała swoją klasę uzyskując
szósty czas eliminacji i kolejny
raz kwalifikując się do finału A
w stylu motylkowym. Ze sprintu przeskoczyliśmy na długi
dystans 400 metrów stylem dowolnym, a następnie 200 metrów stylem klasycznym i zmiennym. Stres startowy towarzyszący często zawodom tak wy-

Zamek Cisy to bardzo urokliwe miejsce, wiedzie do niego trasa
spacerowa z Pełcznicy. Wkrótce będzie tam można dojechać
także samochodem
ny, poprawione będą ścieżki,
zwłaszcza ta, która prowadzi do-

okoła średniowiecznych murów.
I

sokiej rangi, chwycił niektórych
naszych zawodników w swoje
szpony. Nie każdemu udało się
poprawić swoje czasy, jednak
wszyscy walczyli do końca.
W popołudniowych finałach
Hania Zawadzka po kapitalnej
walce start na 50 m stylem
motylkowym zakończyła tuż za
podium na IV miejscu. Sobotnie
zmagania zawodników zakończono konkurencją sztafetową
4x100 m stylem dowolnym.
Sztafeta Rekina w składzie takim samym jak pierwszego dnia
- Hanna Zawadzka, Zuzanna
Grylewicz, Marta Proce i Alicja
Maziar zajęła XIV miejsce.
Niedzielna rywalizacja na
Mistrzostwach Polski przyniosła
nam historyczne wydarzenie dla
klubu. Hanna Zawadzka startująca w konkurencji 100 m stylem dowolnym w eliminacjach
uzyskała drugi czas i zakwalifikowała się do finału A. W popołudniowych finałach Hanna Zawadzka pokazała niesamowity
hart ducha i olbrzymią wolę
walki. W pasjonującej walce
zdobyła najwyższe trofeum

- I miejsce i tytuł Mistrza Polski
na dystansie 100 m stylem dowolnym.
Tegoroczne Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat zapisały się w historii Klubu w najpiękniejszy sposób, jaki można
sobie wymarzyć. Zawodniczka
Hanna Zawadzka wywalczyła
tytuł Mistrzowski. W klasyfikacji punktowej KS Rekin Świebodzice znalazł się na 33 miejscu
na 134 kluby. Zawodnicy przeżyli kolejne doświadczenia, stanowiące doskonałą szkołę życia.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom wspaniałych rezultatów
i życzymy udanych wakacji.
Gratulacje należą się również
trenerom za ich ciężką pracę
włożoną w przygotowanie dzieci
do startów jak i rodzicom za
wsparcie. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za dostarczenie wspaniałych przeżyć podczas zawodów i czekamy na
kolejne. Wierzymy, że za rok będziemy mogli cieszyć się kolejnymi medalami Mistrzostw Polski.
I

Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów - 15 lat

Juniorów - 15 lat na basenie 50
m. KS Rekin Świebodzice reprezentowali: Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Alicja
Maziar, Marta Proce, Hanna
Zawadzka, Andrzej Damsz,
Miłosz Knihnicki i Stanisław
Tokarski. W zawodach w Lublinie startowało 493 zawodników (228 dziewczynek i 265
chłopców) ze 134 klubów z całej
Polski. Zawody odbywały się na
zasadzie eliminacji i finałów
w każdej konkurencji. Eliminacje odbywały się w bloku porannym każdego dnia, natomiast
finały rozgrywane były w blokach popołudniowych. Każdy
dzień zawodów kończył się rywalizacją sztafet.
Pierwszy dzień zawodów rozpoczęto od dystansów 50 metrowych stylem dowolnym i klasycznym. Jedyna 100 metrowa
konkurencja pierwszego dnia
rozgrywana była w stylu motylkowym. Tutaj fantastycznym
startem popisała się Hania Zawadzka uzyskując czwarty czas
eliminacji i kwalifikacje do finału A .
Po motylku przyszła kolej na
nieco dłuższe dystanse - 200
metrów stylem dowolnym
i grzbietowym. Hania Zawadzka
po raz drugi w dniu dzisiejszym
uzyskała czwarty czas eliminacji
i weszła do finału A. Konkurencją zamykającą starty eliminacyjne pierwszego dnia było 400
metrów stylem zmiennym. Na
tym ciężkim dystansie swoje siły

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na okres 21 dni - począwszy od dnia 04.08.2017 r. w holu Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana

Nr działki
405/2, 406/6 i 406/9

Sobota, 5 sierpnia, godz.
16:00, Rynek
sierpnia na ulicach naszego
miasta pojawi się sporo kolarzy. A to za sprawą Kryterium Ulicznego o Puchar
Burmistrza Miasta Świebodzice - Memoriału Pawła Sosika.
Ta prestiżowa impreza sportowa po dwóch latach nieobecności znów powraca do miasta.
Zapraszamy do kibicowania!
Organizatorem wyścigu jest
Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK Wałbrzych
- DZT Świebodzice”, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bogdana Kożuchowicza.
Zawody rozpoczną się
o godz. 16:00 w Rynku. Wezmą w nich udział młodzi zawodnicy z klubów kolarskich
Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Opolskiej. Będzie także
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uż wkrótce pod ruiny zamku
Cisy będzie można podjechać autem, zmieni się także
otoczenie zabytku. Gmina Stare
Bogaczowice chce przyciągnąć
tu turystów i umożliwić im
dogodny dojazd w te malownicze okolice. Czy nie szkoda trochę rozjeżdżać tego terenu samochodami? Piesza trasa do
zamku jest naprawdę urokliwa
- zwłaszcza ta od strony Świebodzic.
- Chcemy udrożnić zamek
Cisy, to nasza zapomniana perełka. Od 1 lipca są tam studenci
i w ramach praktyk prowadzą
badania naukowe, a od 15 sierpnia zaczynamy odświeżanie

Powraca Memoriał
im. Pawła Sosika

Obręb
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (0Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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wyścig najmłodszych, a w planach organizatorzy mają także
osobną kategorię - wyścig samorządowców.
W wyścigu może wziąć
udział każdy maluch, którego
rodzic wyrazi zgodę. Warunek
- to oczywiście podpisane zaświadczenie i obowiązkowy
kask.
Zapisy dzieci od godz. 14:00
w biurze Wyścigu - w ratuszu
miejskim.
Jedna runda - 1400 m, ulicami: Rynek (start i meta), Kopernika, Plac Jana Pawła II,
Żeromskiego, Prusa, Szkolna
i Sienkiewicza.
Zwycięzca w klasyfikacji
drużynowej otrzyma Puchar
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Zapraszamy do kibicowania!

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

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
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
G Zamienię mieszkanie komunalne
w Świebodzicach centrum duże
3 pokoje na mniejsze dwu lub trzy
pokojowe też w Świebodzicach.
Proszę o kontakt również osoby,

które dzwoniły wcześniej, ponieważ
zgubiłam telefon i nie mogę
oddzwonić. Tel. 508-256-548
G Odstąpię ogródek działkowy
położony w Parku Miejskim, z altanką.
G Posiadam do wynajęcia kawalekrę
po remoncie, Osiedle Sudeckie,
Tel. 607 421 797

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

