Już w następnym numerze prezent dla wszystkich uczniów - plan lekcji na biurko!

Kochani Czytelnicy, nasze kolejne wydanie ukaże się 1 września i będzie do niego dołączony prezent - kolorowy plan lekcji.
Z pewnością przyda się każdemu uczniowi.
Koniecznie kupcie nas 1 września!
Od września wracamy także do większej objętości - 24 strony interesujących informacji z miasta.
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Rozpoczyna się
budowa Centrum
Przesiadkowego na
Placu Dworcowym.

Czy znowu
4na kawę
będziemy chodzić
do słynnego

Starosta zezwolił
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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na budowę wiatraków

W

Ulewa

nad miastem
Nawałnica z 11 sierpnia w ciągu kilkunastu
minut wypełniła Pełcznicę niemal
po brzegi. Na szczęście „pływały”
tylko parkingi i chodniki.
Str. 6

FOT. UŻYCZONE FORUMSWIEBODZICE.PL

racamy do tematu budowy farm wiatrowych na terenie Świebodzic. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, władze gminy sprzeciwiają się tego typu inwestycji tym bardziej, że priorytetową
inwestycją jest budowa lotniska. Tymczasem Starostwo
Powiatowe w Świdnicy wydało pozwolenie na budowę dwóch wiatraków, zlokalizowanych w pobliżu oczyszczalni ścieków przy ul. Strzegomskiej. Maszty miałyby stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie naszego
lotniska, co absolutnie koliduje z bezpieczeństwem lotów. W dodatku
Wojewoda Dolnośląski wydał gminie pozwolenie na budowę lotniska
sportowo-dyspozycyjnego z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
Gmina Świebodzice wystąpiła do wojewody o uchylenie decyzji starosty ws. wiatraków. - Wydano ją niezgodnie z prawem - brzmi uzasadnienie.
Więcej str. 4
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-10 Nowa porcja
wycinków
prasowych
poświęconych
Świebodzicom.
Co o nas pisano
w 1964 roku?

Udany powrót
14
Memoriału
Pawła Sosika.

ZADZWOŃ: 660 157 518

To będzie perełka
Pełcznicy

imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza,
W
Proboszcza Parafii pw. MBP Królowej

Polski oraz społeczności Cierni zapraszamy
mieszkańców na doroczne Święto Plonów.
Dożynki 2017 odbędą się w pierwszą
niedzielę września. Zaczynamy jak zawsze
mszą świętą polową na boisku gminnym,
a potem czeka nas wspaniała zabawa,
degustacja wypieków gospodyń wiejskich,
koncerty, i wiele innych atrakcji.

Budowa Królowej
5
Elżbiety nabiera
tempa.

Półmetek
12
sportowej
półkolonii.

R EKL AMU J SI Ę ZA GROSZE!

Dożynki
już za pasem

„Słoneczka?

Wspólnoty przy ul. Zamkowej pozyskały blisko
900 tys. zł na termomodernizację. Budynki zyskają
docieplenie i nowe elewacje. Świebodzicki projekt
został najwyżej oceniony.
Str. 6

Zbiórka krwi
29 sierpnia
9:00-13:00

Miejski Dom Kultury,
ul. Wolności 13
Nagroda-niespodzianka:
voucher na przelot samolotem
nad Świebodzicami!

Jest upał? To wszyscy na basen!
Prawnik radzi P
2
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społeczeństwo

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

rzed nami - mamy nadzieję - jeszcze wiele słonecznych i gorących dni.
W takie dni najlepiej zaopatrzyć się w koc, coś do picia, i wybrać się na
letnie kąpielisko. Można tu fajnie spędzić cały dzień, opalając się, pływając grając w piłkę plażową albo bule. Naprawdę, jest co robić. A dla zgłodniałych i spragnionych jest nowo otwarte bistro H2O, które oferuje zimne
napoje, lody, ale i coś konkretniejszego.
Polecamy!

- Mój mąż ma długi i wyjechał za granicę.
Wiem, że w małżeństwie dochody i majątek są
wspólne. Naszym majątkiem jest mieszkanie.
Czy za długi męża muszę odpowiadać? Czy mogę
stracić mieszkanie? Nie podpisywałam z mężem
żadnych pożyczek, ani kredytów. Co robić?
- pyta zmartwiona pani Justyna.

Po rezonansie: dobry wynik
poprzednim numerze pisaliśmy o zbiórce na leczenie
W
Majeczki Dobrzańskiej, 7-latki

chorującej na glejaka pnia mózgu.
Spontaniczną akcję zorganizowało Towarzystwo Lotnicze w
Świebo-dzicach a pomysłodawcą
i inicjatorem był członek TLŚ i
radny miejski Dariusz Błaszczyk.
Udało się uzbierać ponad 5 tys.
zł, a wówczas, gdy pisaliśmy
o akcji, Maja była przed kolejnym,
kontrolnym rezonansem. Wiemy,
że wieści są dobre.
- Jest już wynik , mamy stabilizację, guz nic nie urósł od ostatniego razu a Maja była bardzo dzielna - napisał tata dziewczynki na
swoim profilu FB. Badanie było
dość stresujące, bo po raz pierwszy
wykonywane bez znieczulenia
i wymagało od dziecka mobilizacji
i... bezruchu w zamkniętej kapsule.
Rodzice cieszą się, ale oczywiście nie ustają w dążeniach do
skonsultowania córeczki za granicą.

- Będziemy jeszcze konsultować Maję w Wielkiej Brytanii
i u kilku lekarzy w Polsce, na razie
wszyscy odradzają biopsję, która
może przynieść więcej złego niż
dobrego, ale musimy zyskać jak
najwięcej pewności, że choroba
nie będzie się rozwijać czy przekształcać w coś bardziej niebezpiecznego - mówi Agnieszka Dobrzańska, mama Majeczki. - Dlatego chcemy zasięgnąć opinii
u najlepszych specjalistów.
Konsultacje u specjalistów za
granicą będą kosztowne, wciąż
przyda się każdy grosz.
Pieniądze można wpłacać na
specjalny numer konta:

FOT. UŻYCZONE

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez
jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność dotyczy
jednak jedynie nabywanych przedmiotów majątkowych,
w tym dochodów. Wspólność nie dotyczy zaś długów
zaciąganych przez tylko jednego z małżonków. Panuje
w prawie cywilnym i rodzinnym zasada, iż za dług wynikający z zobowiązania umownego odpowiada wyłącznie
strona umowy, która tę umowę zawarła. Drugi z małżonków niepodpisany na umowie, czy też ten, który w ogóle
nie składał żadnego oświadczenia woli o zawarciu umowy
za dług nie odpowiada.
Jeśliby jednak drugi z małżonków udzielił zgody na
zawarcie umowy przez małżonka zaciągającego zobowiązanie, to sytuacja zmienia się. Ogólnie zasadą jest, iż majątek wspólny małżonków nie może być przedmiotem egzekucji wynikającej z tytułu wykonawczego wystawionego
tylko na jednego z małżonków. Niemniej jednak, gdy drugi
z małżonków nie będący stroną umowy udzielił zgody na
piśmie na zaciągnięcie zobowiązania, to wierzyciel może
skierować egzekucję także do majątku wspólnego. W tym
sensie, więc drugi małżonek może odpowiadać jako małżonek dłużnika majątkiem wspólnym za długi drugiego
małżonka. W innym przypadku jedyną możliwością wierzyciela zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków jest wniosek o rozdzielność majątkową małżonków.
Wtedy pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ułamkowa co do zasady po udziału, a wierzyciel może skierować egzekucję do powstałego udziału małżonka.
Kolejnym wyjątkiem od zasady nieodpowiadania za
długi małżonka jest przypadek kodeksowy odpowiedzialności solidarnej w pewnych wypadkach. Mianowicie dzieje się to wtedy, gdy jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie na tzw. zwykłe potrzeby rodziny. Wtedy drugi z małżonków odpowiada solidarnie za powstały dług, pomimo
że nie zaciągnął zobowiązania i nie wyraził zgody na jego
zaciągnięcie. Ustawa nie wyjaśnia co się kryje pod pojęciem zwykłych potrzeb rodziny. W orzecznictwie przyjmuje się, iż zwykłe potrzeby rodziny obejmują zarówno
potrzeby wspólne, np. opłaty związane z korzystaniem
z mieszkania, jak i indywidualne potrzeby każdego
z członków rodziny, np. zakup odzież. Zwykłe potrzeby
rodziny to normalne, codzienne potrzeby rodziny, wymagające bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Pojęcie to
jest tak ogólne, iż może być przez sąd rozpatrywane w sposób indywidualny, w zależności od sytuacji finansowej
rodziny.
Odpowiadając na Pani pytanie, więc należy stwierdzić,
iż zasadniczo nie odpowiada Pani za długi męża ani osobiście, ani majątkiem wspólnym. Warunkiem tego jest jednak przyjęcie, iż nie udzieliła Pani zgody na zaciągnięcie
zobowiązania przez męża. Może Pani odpowiadać za długi
męża także wtedy, gdy długi te powstały w związku
z zaspokojeniem zwykłych potrzeb rodziny. Nie można też
zapominać, iż wierzyciel męża może zażądać przed sądem
ustanowienia rozdzielności majątkowej między Panią
a mężem i próbować zaspokoić się z udziału męża w
majątku wspólnym małżeńskim.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Uff, po rezonansie
magnetycznym były dobre
wieści - guz nie urósł

Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Z dopiskiem „968 pomoc dla Mai Dobrzańskiej”

Z grochówką do pielgrzymów
o już czternasty raz, gdy przedstawiciele Diecezji
Świdnickiej maszerowali wspólnie w dorocznej
T
pielgrzymce na Jasną Górę. Nie inaczej niż latach ubiegłych, wśród pątników wędrowała grupa mieszkańców
Świebodzic.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

O zbiórce dla Mai pisaliśmy
w poprzednim numerze

Grzeczny kotek
szuka domu

Strudzeni marszem - grupa świdnicka wyruszyła
w drogę 31 lipca - w niedzielę, 6 sierpnia, po tygodniu
podróży, pielgrzymi dotarli do znajdującej się około 50
km od Częstochowy Łomnicy. I tu jak zawsze czekała
na nich niespodzianka. Pielgrzymów odwiedził burmistrz Bogdan Kożuchowicz, któremu towarzyszyli także Sekretarz
Miasta Anna Żygadło
oraz wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Zdzisław
Pantal. Goście przywieźli pielgrzymom, tak potrzebną w wymagającej
wędrówce strawę, a także
pozdrowienia i słowa
wsparcia.
Pielgrzymi wmaszerowali na Jasną Górę w środę, 9 sierpnia.

Pomagamy jednej z mieszkanek
miasta znaleźć dom dla małego
kotka, a w zasadzie kotki.
Maluch jest odrobaczony, potrafi
załatwiać się do kuwety.
Jest wesoły, chętnie się bawi
i z pewnością odwdzięczy się
właścicielowi przywiązaniem
i miłością.
Chętnych do przygarnięcia kotka
prosimy o kontakt
pod nr telefonu: 791 030 987
Przewidziana umowa adopcyjna.

Wydział Promocji,
Informacji
i Współpracy
Zagranicznej
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala

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

Plac Dworcowy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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2,5 mln zł

- rozpoczynamy modernizację
P

od koniec lipca gmina
rozstrzygnęła przetarg na
modernizację
Placu
Dworcowego. Prace mają się rozpocząć na początku
września. Powstanie nowoczesne Centrum przesiadkowe, parkingi, ścieżka rowerowa. Inwestycja dofinansowana jest ze
środków europejskich w ramach
tzw. niskiej emisji. Gmina pozyskała ponad 6 mln zł na szereg
działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Przetarg na zadanie wygrała
świebodzicka firma Stańczyk,
a wykonawca ma przystąpić do
prac na początku września.
Plac Dworcowy bardzo się
zmieni - w ramach zadania pla-

nuje się przebudowę nawierzchni drogowej z wydzieleniem
placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz
z ukształtowaniem terenu; powstanie także zatoka autobusowa - a to jak wiemy potrzebna
rzecz, bo spod dworca odjeżdżają autobusy dalekobieżne. Powstaną także parkingi, chodniki
oraz zielony skwer z kwiatami
i krzewami.
Plac zyska także nowe ogrodzenie, schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Miłośnicy dwóch kółek
będą mieli także nowy odcinek
ścieżki rowerowej.
W ramach prac wybudowana
zostanie wiata przystankowa

- tyle wyniesi
e
przebudowa
Placu
Dworcowego

i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne.
W zakres działań wchodzi
również przebudowa istniejącej
instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej.
7 433 750,56 PLN

- to całkowita wartość
projektu „Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych
w Gminie Świebodzice”

Prace na Sienkiewicza już niebawem

„Demolka” w WCR

mina ogłosiła właśnie konkurs ofertowy
na remont feralnego odcinka ul. HenryG
ka Sienkiewicza, na którym pojawiły się

a razie mamy skuwanie,
zrywanie posadzek, jednym
N
słowem - totalna demolka. Ale

zapadnięcia i uszkodzenia kostki. Wykonawca tego zadania odmówił dalszych poprawek
uznając, że termin gwarancji się zakończył.
Innego zdania jest gmina, według prawników w momencie wykonania poprawek
automatycznie odnowił się termin gwarancji.
Tę kwestię wyjaśni zapewne dopiero sąd, ale
w międzyczasie miasto przystąpi do naprawy zastępczej wadliwie wykonanej jezdni.
A że została wykonana wadliwie - a dokładnie jej podbudowa - stwierdzili niezależni eksperci i geolodzy, do których gmina
zwróciła się o ekspertyzę. Ta jest jednoznaczna: podbudowa została wykonana nieprawidłowo, nie wytrzymuje zimowych
temperatur, w związku z czym po okresie

zimowym dochodzi do zapadnięcia się kostki w wielu miejscach.
Na razie ZGK zasypał najbardziej poważne zapadnięcia żwirem - co spotkało się
z dużą krytyką ze strony mieszkańców. Na
forach i portalach społecznościowych wiele
osób komentowało sytuację, wyrażając
wręcz oburzenie, że „nasypali badziewia na
drogę”.
Niestety - to była jedyna - i co warte podkreślenia - doraźna - ingerencja.
- Wiem, że wielu z Państwa się to nie
podoba, że szpeci, itd. Ale proszę nas zrozumieć, to działanie doraźne, związane z bezpieczeństwem kierujących. Chodziło przede
wszystkim o to, by nie dochodziło do uszkodzenia pojazdów przejeżdżających tym odcinkiem Sienkiewicza. A druga, istotna rzecz
- nie mogliśmy w żaden inny sposób zainge-

rować w drogę, bo byłoby to od razu argumentem dla wykonawcy, z którym jesteśmy
de facto w sporze, że to miasto naruszyło
warunki gwarancji - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Wymianą argumentów zajmą się już
prawnicy, natomiast gmina przystępuje do
naprawy ulicy na własny koszt - a następnie
będzie dochodzić roszczeń wobec wykonawcy w sądzie. Pojawiło się już ogłoszenie
o konkursie ofert na ponowne wykonanie
podbudowy jezdni (naprawa będzie dotyczyć wyłącznie pasa drogowego, bez parkingów), na odcinku od skrzyżowania z ul.
Młynarską do Rynku. Po wyłonieniu wykonawcy prace zajmą maksymalnie 3-4 tygodnie.

Rozpoczyna się odbudowa zniszczonej hali

I

wszystko po to, by było nowocześnie, estetycznie i bardziej
funkcjonalnie.
Trwa potężna inwestycja
w Wodnym Centrum Rekreacji.
Oprócz głównej części z basenami zmieni się dosłownie wszystko - szatnie, sauny, biuro obsługi klienta.
Zajrzeliśmy na początku
sierpnia do dawnych pomieszczeń szatni. Na razie trudno je
rozpoznać.
Przypomnijmy, że zakres prac
na basenie jest bardzo duży, to

m. in. przebudowa pomieszczeń
szatni i natrysków na saunarium
i tężnie solne, wraz z montażem
tężni solankowej; przybędą
3 nowe sauny i wanna schładzającą z wytwornicą lodu. Przebudowane zostanie pomieszczenie holu wejściowego, zmodernizowana strefa natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny
i osprzętu dla osób niepełnosprawnych. Przebojem odnowionej pływalni ma być duże, aż
12-osobowe jacuzzi.
Efekty tych działań zobaczymy w przyszłym roku.

Pożar wybuchł 16 marca. Ogień strawił dużą część dachu hali
przemysłowej, w której działało kilka podmiotów. Najbardziej ucierpiała
lakiernia proszkowa, której pomieszczenie spłonęło doszczętnie wraz ze
sprzętem. To tu było zarzewie ognia - zapaliła się zaledwie roczna sprężarka,
będąca jeszcze na gwarancji.
Trzy z działających w hali podmiotów po kilku lub kilkunastu dnia mogły już
wznowić produkcję w wydzielonych pomieszczeniach, reszta - ze względu
na niemal całkowite zniszczenie - nie może jeszcze powrócić do swoich.
Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru nadal trwa.

Tak obecnie wyglądają szatnie

Trwają ostatnie prace porządkowe, lada moment wykonawca
przystąpi do odbudowy legarów i części konstrukcyjnej
amiętacie Państwo czarny
dym nad miastem w pewne
P
marcowe popołudnie? Paliła się

potężna hala przemysłowa przy
ul. Wałbrzyskiej, w której swoją
działalność prowadziło kilka
podmiotów. Część obiektu spłonęła niemal doszczętnie, jedno
z przedsiębiorstw straciło w zasadzie wszystko, pełne wyposażenie, towar, urządzenia.

Właśnie rozpoczęła się odbudowa obiektu.
- W lipcu udało się wyłonić
wykonawcę tej inwestycji i przystąpiliśmy do prac, obecnie trwają jeszcze prace rozbiórkowe, ale
możliwie szybko będzie realizowane odbudowanie konstrukcji,
legarów i wiązarów oraz pokrycie dachowe ze świetlikami - mówi Łukasz Kwadrans, Prezes

Invest-Park
Development.
- Obiekt zostanie wykonany
w najnowocześniejszej technologii, z podwyższoną odpornością
na ogień. Nie będziemy używać
płyt warstwowych tylko konstrukcje stalowe, wełnę i membranę. Mam nadzieję, że wszyscy najemcy wrócą do swoich
pomieszczeń i będą mogli nadal
prowadzić tu swoją działalność.
Część konstrukcyjna ma być
gotowa już do końca października, instalatorska w dalszej kolejności. Dodatkowo spółka wybuduje jeszcze jeden, odrębny
obiekt, o powierzchni 2 000 m2,
zlokalizowany na dotychczasowym placu węglowym.

WAŻNE
Świebodzice pomagają gminie Sośno

A tak wyglądał obiekt tuż po
pożarze

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zdecydował o przekazaniu pomocy
jednej z gmin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Chodzi o niewielką gminę Sośno, która liczy zaledwie 5 tys.
mieszkańców. Nawałnice wyrządziły tam ogromne szkody
w infrastrukturze, zniszczyły ludziom dobytek.
- My także doświadczyliśmy wielkiej tragedii w kwietniu tego roku,
gdy zawaliła się kamienica przy ul. Krasickiego. I wówczas
dostaliśmy wiele wsparcia i pomocy od ludzi z całej Polski. Dziś my
możemy pomoc innym, tak po prostu trzeba - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Uchwała o przekazaniu pomocy finansowej dla samorządu Sośna
trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się
24 sierpnia. Świebodzice chcą przekazać 10.000 zł.

I

O co tutaj chodzi?
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5 czerwca wojewoda wydał zgodę na budowę lotniska, a 2 czerwca starosta zezwolił na budowę w jego pobliżu wiatraków

W

racamy do tematu
budowy farm wiatrowych na terenie
Świebodzic. Jak już
wielokrotnie pisaliśmy, władze
gminy sprzeciwiają się tego typu
inwestycji tym bardziej, że priorytetową inwestycją jest budowa
lotniska. Najwyraźniej jednak
w świdnickim starostwie powiatowym nie wiedzą, jakie są kierunki rozwoju rodzinnego miasta pana starosty i decyzje organów nadrzędnych. Wiele wątpliwości budzi także tryb wydawania decyzji w powiecie. Dlatego
Gmina Świebodzice złożyła natychmiastowe odwołanie od decyzji starostwa do wojewody.
Sprawa wygląda następująco: starosta świdnicki wydał
decyzję zatwierdzającą projekt
budowlany i pozwolenie na
budowę dwóch wiatraków
zlokalizowanych w pobliżu
oczyszczalni ścieków przy ul.
Strzegomskiej. Decyzja ta
została wydana z datą 2 czerwca, natomiast do świebodzickiego magistratu wpłynęła
dopiero 23 czerwca - pismo ze
Świdnicy do Świebodzic pocz-

tą poleconą „wędrowało” aż
dwa tygodnie?
Po drugie - i najistotniejsze
- 5 czerwca Wojewoda Dolnośląski wydał dla Gminy Świebodzice pozwolenie na budowę lotniska sportowo-dyspozycyjnego
w Świebodzicach z rygorem
natychmiastowej wykonalności.
Taka decyzja absolutnie wyklucza budowę tak wysokich obiektów, jak maszty wiatraków (wieża wraz ze śmigłem ma wysokość 180 m!), w strefie bezpośredniego oddziaływania lotniska, na co mają przede wszystkim wpływ kwestie bezpieczeństwa. Obie decyzje dzieli bardzo
niewielka odległość czasu, która
także nasuwa wiele pytań.
Ale przecież o tym, że budowa lotniska w Świebodzicach
jest uważana za nadrzędną wiadomo od grudnia 2015 roku,
kiedy to Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego Świebodzice
z terminem ważności do 31
grudnia 2020 roku.
Dodając do tego fakt, że ustalenia miejscowego planu zago-

Modernizacja
oświetlenia na Granicznej
rwa inwestycja związana
z wymianą oświetlenia uliczT
nego. Jest to zadanie realizowa-

ne w ramach wdrażania strategii
niskoemisyjnej w naszej gminie,
na które zadanie otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Nowe słupy i oprawy pojawiły się na ulicach Granicznej,
Siennej i Piłsudskiego.
W ramach tego samego projektu wkrótce rozpoczną się prace związane z modernizacją
i doświetleniem szczególnie nie-

bezpiecznych przejść dla pieszych, zlokalizowanych w obrębie ulic: Wałbrzyskiej, Strzegomskiej, Piłsudskiego i Mieszka I (Osiedle Piastowskie).
- Oświetlenie ma istotny
wpływ na poprawę bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych, stąd ta inwestycja, szczególnie ważna w odniesieniu do
przejść, na których dochodziło
do wielu niebezpiecznych zdarzeń, szczególnie w okresach
jesienno-zimowych, gdy szybko
zapada zmrok - komentuje Bogdan Kożuchowicz, burmistrz
Świebodzic.

spodarowania przestrzennego,
stanowiącego prawo lokalne
oraz obowiązującego studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice nie dopuszczają lokalizacji farm wiatrowych na terenie
naszej gminy, zatem oczywiste
jest, że budowa wiatraków
w Świebodzicach nie jest możliwa.
Dodatkowo tego typu inwestycje wymagają uzgodnień

z Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Z naszych informacji wynika, że inwestor nie posiada takiego uzgodnienia, powołuje się jedynie na opinię,
która zresztą była wydana dla
zupełnie innego przedsięwzięcia.
Odwołanie Gminy Świebodzice w sprawie wydanego przez
starostwo pozwolenia na budowę wiatraków zostało przesłane
do Wojewody Dolnośląskiego

Historia tematu datuje się do 2016 roku,
kiedy to niemiecki inwestor wystąpił do Gminy
Świebodzice z wnioskiem o wydanie decyzji
na budowę 4 wiatraków na terenie Cierni.
Sprawa była omawiana na jednej z sesji,
na której burmistrz Bogdan Kożuchowicz
powiedział jasno: - Nie jesteśmy zainteresowani
lokalizacją farm wiatrowych, a liczne protesty i wnioski
mieszkańców w tej sprawie potwierdzają tylko stanowisko
samorządu - mówił burmistrz. - Tego typu inwestycja w sposób
oczywisty koliduje z priorytetowymi kierunkami rozwoju naszej
gminy. A są nimi - przede wszystkim budowa lotniska
dyspozycyjnego, a także utrzymanie rolniczego charakteru
dzielnicy Ciernie wraz z rozwijającym się budownictwem
jednorodzinnym - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Postępowanie zostało ostatecznie umorzone, bo w międzyczasie
zmieniły się przepisy dotyczące lokalizacji tego typu inwestycji
i nowe prawo nakazało umorzyć trwające już postępowania.
Ale i bez tego decyzja dla inwestora byłaby jednoznaczna,
- czyli odmowna.
Jak widać inwestor nie odpuszcza tematu, zobaczymy zatem,
jaką decyzję w sprawie wydanej przez starostę zgody na budowę
dwóch wiatraków, wyda organ nadrzędny, w tym wypadku
wojewoda.
Warto dodać, że energia odnawialna to ważne i pożyteczne źródło
jej pozyskiwania, jednak w przypadku Świebodzic wiatraki są nie
do zaakceptowania z dwóch prostych powodów: cztery pierwsze
lokalizacje w Cierniach zaprojektowane były w pobliżu zabudowań,
co wzbudziło ogromny sprzeciw mieszkańców tej spokojnej
i cichej dzielnicy. Z kolei pozostałe dwie ewidentnie zagrażają
bezpieczeństwu lotów na naszym lotnisku.
28 czerwca. Czekamy na odpowiedź. O sprawie będziemy Pań-

stwa informować.

I

Będzie reaktywacja „Słoneczka?
B
Niewykluczane, że przy Strzegomskiej 4 znów powstanie kawiarnia

aczni obserwatorzy życia
miejskiego pewnie zauważyli ruch i sprzęt
budowlany w pobliżu kamienicy z numerem 4 przy ul. Strzegomskiej. Coś się tu dzieje - i to
coś pozytywnego. Jak się dowiedzieliśmy, właściciele obiektu przystąpili do remontu i przygotowania lokalu pod kawiarnię.
A ma ona w tym miejscu długą
i bogatą historię. Jeszcze w czasach przedwojennych mieścił

się tu hotel i kawiarnia „Pod
Lwami”. Po wojnie także była
tu jadłodajnia, a od lat 70-tych
popularny lokal „Słoneczko”,
prowadzony przez wiele lat
z powodzeniem przez Panią
Sabinę Krzak.
- „Słoneczko” prowadziła
moja babcia, to było bardzo
znane miejsce, wszyscy ludzie
wychodzący z fabryk na Strzegomskiej zaglądali do „Słoneczka” - śmieje się Pani Roksana Łuckoś, właścicielka

Budynek z charakterystyczną, drewnianą werandą, obrośniętą
winoroślą, ma bogate tradycje, od zawsze była tu restauracja
lub kawiarnia. Z niecierpliwością czekamy na reaktywację!

Ponad 6 mln zł na niską emisję
Gmina Świebodzice przygotowała duży projekt związany
z ograniczeniem tzw. niskiej emisji, który uzyskał dofinansowanie
w ramach funduszy unijnych. Projekt opiewa na kwotę
7 433 750,56 PLN, dofinansowanie to 6 110 786,96 PLN.
Zadanie jest bardzo duże, oprócz oświetlenia w jego skład wchodzi
m.in. przebudowa Placu Dworcowego (o tym zadaniu piszemy
na str. 3), budowa ścieżek rowerowych czy zakup nowego
- czwartego - autobusu dla komunikacji miejskiej.

Stanowcze „nie” dla wiatraków

A tak wyglądał budynek przy Strzegomskiej 4 w latach 30-tych
XX wieku. Mieścił się tu hotel „Pod Lwami”

Radni dyżurują

kamienicy. - Przed nami wiele
pracy, na razie chcemy przygotować parter pod wynajem,
mamy nadzieję, że znajdzie się
chętny na uruchomienie tu
kawiarni, bo lokalizacja jest
naprawdę dobra. To było wielkie marzenie mojego nieżyjącego już taty - dodaje pani Roksana.

Cieszymy się, że kolejny
budynek zostanie przywrócony
do życia i będzie pełnił pożyteczne funkcje. Trzymamy
kciuki za inwestycję i życzymy
powodzenia właścicielom. To
naprawdę wyjątkowe miejsce,
z duszą i historią. Warto, by
znów zaczęło tętnić życiem.

Stowarzyszenie Senior=Aktywny Obywatel

- sala posiedzeń UM - ul. Rynek 1

I Opaliński Zbigniew
22.08.2017 r.

godz. 13.00-15.30

29.08.2017 r.

godz. 13.00-15.30

05.09.2017 r.

godz. 13.00-15.30

I Pantal Zdzisław

I Podhalicz Lesław

organizuje w dniu 28.09.2017
wyjazd do Narodowego Forum Muzyki
we Wrocławiu na Koncert nadzwyczajny muzyki wiedeńskiej
w wykonaniu orkiestry symfonicznej i solistów.
W roli konferansjera prof. Jan Miodek.
Rozpoczęcie koncertu o godzinie 19.00.
Koszt wyjazdu to 115 zł (w cenie: przejazd autokarem,
bilet wstępu oraz opieka pilota).
Więcej informacji oraz zapisy w każdy wtorek
od godz. 9.00 do 12.00 przy ul. Świdnickiej 8.

I
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4,5 mln zł

- tyle będzie ko
sztować
budowa ul. Kró
lowej
Elżbiety

P

race na ul. Królowej Elżbiety nabrały dużego tempa. Koparki
i pracownicy uwijają się na razie na sięgaczu. Ten fragment
ul. Królowej Elżbiety ma już wykonane po obu stronach
chodniki, wykonawca rozpoczął teraz prace na końcowym
odcinku, gdzie trzeba jeszcze zrobić kanalizacje.

Główna część ulicy Królowej Elżbiety nie ma już chodników,
zatem i tu wkrótce zaczną się roboty.
Przypomnijmy - to największa inwestycja drogowa ostatnich lat
w naszym mieście, finansowana w całości przez gminę. Łącznie
z I etapem, wykonanym dwa lata temu, miasto wyda 4,5 mln zł.

Dromadery gasiły
pożar lasu

9

sierpnia nasze lotnisko
było miejscem poważnej akcji ratowniczej.
Właśnie z naszego lotniska startowały samoloty
gaśnicze, by walczyć z pożarem lasu w Wałbrzychu.
W akcji gaszenia płomieni
udział brało 9 jednostek strażackich oraz dwa samoloty
gaśnicze Dromader. Dzięki
udostępnieniu pasa startowego

Obejmuje budowę nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powstanie także
oświetlenie.
W tym rejonie osiedla występują utrudnienia komunikacyjne, prosimy zwracać uwagę na nowe oznakowanie.

Gorące rytmy w Rynku
oncert meksykańskiej kapeli Los Mexiquenses Tultepec na świebodzickim Rynku i placu Jana Pawła II był wspaniałą niespoK
dzianką i uzupełnieniem gorącego, sierpniowego dnia. Rozśpiewani

Meksykanie, wyposażeni w efektowne sombrera, gitary i gejzery
energii, dali prawdziwe widowisko.
Mariachi pojawili się u nas przejazdem, wracając do Strzegomia
na Festiwal Folkloru z wycieczki do Zamku Książ i pozostawili po
sobie rewelacyjne wrażenia. Świebodziczanie zatrzymywali się, bili
głośne brawo i chętnie robili pamiątkowe zdjęcia z niecodziennymi
gośćmi.

udało się dokonać 20 skutecznych zrzutów na płonący obszar. Podczas akcji zużyto 800
000 litrów wody.
Na szczęście, po wielogodzinnej akcji, pożar udało się opanować i ugasić.
Zdjęcia: Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, dziękujemy za przesłanie materiałów.

sierpnia 1,91 ha gruntu przemysłowego w Podstrefie Świebodzice zostało
2sprzedane
w drodze przetargu. To ostatnia

działka w świebodzickiej podstrefie.
- Działka została sprzedana za 611 000
zł, do przetargu stanął tylko jeden oferent,
nabywcą została Spółka IPD Development - mówi Władysław Gidelski, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami UM.
IPD zamierza na gruncie wybudować
obiekt produkcyjno-usługowy dla potrzeb
inwestora. Inwestycja ma się rozpocząć
jeszcze w tym roku.

Cała Podstrefa Świebodzice WSSE
„Invest-Park” - czyli 18,03 ha - została
w tym momencie zapełniona.
W obszarze tym działają: Kelvion
(dawna GEA), Vasco-Tech, Droper Logistic, Enwar, Segepo. Budowę swojego
zakładu kończy włoski ISOPAK - firma
zamierza jeszcze w tym roku rozpocząć
produkcję. Budowę zakładu rozpoczął
w maju Defalin - rodzima firma, która
zamierza się tu przenieść z ul. Towarowej
i rozwinąć działalność.
I

Podstrefa Świebodzice

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Ostatnia poszła pod młotek

Uliczka
przyjaźni

Wreszcie prawdziwe archiwum

Podczas ubiegłorocznego
jubileuszu 20-lecia partnerstwa
miast Świebodzice i Waldbröl, nasi
przyjaciele z Niemiec podarowali
burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi tabliczkę z nazwą:
ul. Miasta Partnerskiego Waldbröl.
Tabliczkę wypatrzyliśmy w Parku
Miejskim, zdobi główną alejkę,
przy której znajduje się także
słynna ławka przyjaźni i dąb
przyjaźni - zatem tabliczka
idealnie tu pasuje.

i wilgotnością - oddano
do użytku nowe archiwum miejskie. Pomieszczenia zlokalizowane
są przy ul. Piłsudskiego,
w budynku przylegającym do Gimnazjum
Nr 1.
Dostosowanie ich do
potrzeb przechowywania dokumentacji kosztowało 195 tys. zł. Archiwum miejskie przeprowadzi się tu we wrześniu.

yposażone w klimatyzację, z odpoW
wiednią temperaturą

Perełka Pełcznicy
6
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onad 840 tys. zł otrzymają wspólnoty mieszkaniowej z ul. Zamkowej
na termomodernizację.
Wartość całej inwestycji to ponad 1,4 mln zł. Kompleks
budynków przy Zamkowej zyska nie tylko ocieplenie, ale i nową estetykę. To będzie prawdziwa „perełka Pełcznicy”.
Wniosek złożony w imieniu
wspólnot na ul. Zamkowej od
numeru 3 do 33 złożył zarządca,
czyli firma Prefekt. Został on
oceniony najwyżej spośród
wszystkich złożonych przez

wspólnoty i zyskał 70-procentowe dofinansowanie.
Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjny
Oś piorytetowa 3. Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie 3.3.
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Pieniądze rozdzielane są za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- Pierwszy sygnał o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na zamierzenia związane

z poprawieniem efektywności
energetycznej budynków otrzymaliśmy na początku stycznia
2016 r. od pani Marzeny Korony-Kruk z Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach wspomina Waldemar Tomczak, prezes spółki Prefekt.
- Wówczas należało zgłosić projekty do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
dla Gminy Świebodzice. W marcu 2016 r. zgłosiłem cztery obszary działania, które w moim
mniemaniu mogły uzyskać
wsparcie. Po zapoznaniu się
z warunkami konkursu i możliwościami wspólnot mieszkaniowych doszedłem do wniosku, że
największe szanse na dofinansowanie może uzyskać projekt
ulicy Zamkowej, który w obszarze Natura 2000 spowoduje
znaczne zmniejszenie emisji
a jednocześnie będzie wspaniałym uzupełnieniem krajobrazu.
Zanim doszło do złożenia
wniosków, odbyło się wiele spotkań, przede wszystkim z współwłaścicielami. Bo projekty należy najpierw zrealizować z własnych środków np. kredytu, a po

§ Z NOTATNIKA POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ
INTERWENCJE POLICJI

Narkotyki w sporej ilości
Duże ilości narkotyków zabezpieczyli policjanci przy
18-letnim świebodziczaninie. Daniel S. miał 23,5
grama marihuany i 1,35 gr amfetaminy. W związku
z podejrzeniami wobec chłopaka policja zarządziła
przeszukanie jego mieszkania - i nie pomyliła się.
Narkotyki były schowane w biurku.
Za posiadanie tak znacznych ilości środków
odurzających grozi do 3 lat więzienia. A swoją drogą
to straszne, że tak młody człowiek zajmuje się być
może rozprowadzaniem narkotyków!

Alkohol bez akcyzy

W jednym z mieszkań przy ul. Młynarskiej,
należącym do Janiny Ś., policjanci z pionu
kryminalnego KP w Świebodzicach wspólnie
z funkcjonariuszami służby celnej znaleźli 6 butelek
alkoholu bez akcyzy. Kobietę po przesłuchaniu
zwolniono do domu, wobec niej wszczęte zostanie
postępowanie karno-skarbowe.

Kradzież elektronarzędzi

Przykra niespodzianka spotkała właściciela firmy
remontowej. Z zaparkowanego przy ul. Złotej busa
skradziono elektronarzędzia, m. in. pilarki, młotki,
specjalistyczny sprzęt. Wartość strat to ponad
2 tys. zł. Policja poszukuje sprawców kradzieży.

INTERWENCJE STRAŻY MIEJSKIEJ
I 7 sierpnia, ul. Graniczna, wylewanie wody przez
okno mieszkania. Lokator postanowił w ten sposób
pozbyć się brudnej wody, a wcześniej wyrzucał
także nieczystości. Skończyło się to dla niego
mandatem w wysokości 100 zł.
I 8 sierpnia, ul. Młynarska 14, zgłoszenie
o zaniedbanym pies. Zwierzę jest chore, cierpi
na chorobę skóry. Strażnicy miejscy zmobilizowali
właścicieli do podjęcia leczenia.
I 9 sierpnia, ul. Wałbrzyska, parkowanie pojazdu
w obrębie znaku B36 - sprawca pouczony.
I 9 sierpnia, ul. Leszka Białego, zgłoszenie
o gromadzącej się młodzieży, spożywająca alkohol,
i głośno się zachowującej. Na miejscu patrol SM
owszem, zastał grupkę młodych ludzi, którzy jednak
nie spożywali alkoholu, ale stali na klatce schodowe.
Zostali grzecznie poproszeni o zmianę miejsca.
I 9 sierpnia, ul. Kopernika, zastawienie przejścia

w korytarzu lodówką. Nie zdenerwowałoby to może
aż tak bardzonsąsiadów gdyby nie fakt,
że z urządzenia wychodziły białe robaki... Lodówka
należała do jednego z lokatorów, któremu nakazano
ją natychmiast usunąć.
I 9 sierpnia, ul. Pileckiego, jeden z mieszkańców
zgłasza zakłócenie spokoju poprzez latający od kilku
godzin samolot. Rzeczywiście, tego dnia było
nasilenie lotów, bo palił się las w Wałbrzychu
(zdjęcia z akcji publikujmey na str. 5), i ciężkie,
napełnione wodą Dromadery gaśnicze przelatywały
dość nisko nad osiedlem. Mamy nadzieję,
że wyjaśnienie sytuacji, uzyskane od strażników
miejskich, spowoduje na przyszłośc większą
wyrozumiałość u wrażliwego na hałasy mieszkańca.
I 9 sierpnia, ul. Leszka Białego-Probusa, plac
zabaw, mieszkańcy zgłaszają, że znów gromadzi się
tu grupka młodych osób, które je dewastują
i zaśmiecają. Okazało się, że na placu zabaw
grasowali nastolatkowie, którzy faktycznie naśmiecili
papierkami i butelkami. Strażnicy kazali młodzieży
wszystko pozbierać - i nie odeszli z miejsca, dopóki
ostatni papierek nie trafił do kosza. Brawo za szybką
akcję wychowawczą. A mieszkańcom gratulujemy
czujności i dbałości i miejsce.
I 10 sierpnia, Aleje Lipowe, na jednym z podwórek
garaż został zastawiony przez parkujące pojazdy.
Strażnicy dotarli do posiadacza pojazdu, który
zatarasował swoim autem wyjazd z garażu
i poprosili o przeparkowanie. Niestety, to kolejny,
typowy konflikt sąsiedzki i blokowanie sobie
nawzajem miejsca.
I 10 sierpnia, Park Miejski, zgoszenie o biegającym, dużym psie - „wielkości niedźwiedzia”
- jak opisałą zgłaszająca. Strażnicy udali się więc
w te pędy na miejsce i zastali... dziewczynkę,
bawiącą się ze swoim bokserem. Okazało się,
że psiak to w zasadzie jeszcze szczeniak, choć już
trochę pdrośnięty, więc z racji wieku pies rozrabiał,
biegał i radośnie szczekał, bawiąc się na trawniku
ze swoją właścicielką.
I 10 sierpnia, ul. Piaskowa, słuchanie głośnej
muzyki. Pouczono amatora mocniejszych bitów,
by nieco ściszył odbiornik. Ale z drugiej strony
- przecież mamy wakacje, prosimy o więcej
wyrozumiałości dla muzycznych pasji naszej
młodzieży.
I 11 sierpnia, ul. Mieszka I, teren Czerwonej
Torebki, strażnicy zainterweniowali w sprawie
zarośniętego i zanieczyszczonego terenu wokół
pasażu handlowego. Wezwano właściciela do
uprzątnięcia terenu z terminem do 16 sierpnia,
wykoszenia traw i przywrócenia odpowiedniej
estetyki swojego otoczenia.
I 11 sierpnia, Ciernie, wylewanie nieczystości
z szamba i wypompowanie na ogród, właściciel
otrzymał mandat karny 100 zł.

ich zakończeniu i okresie około
dwóch lat następuje zwrot nakładów. Okazało się, że mieszkańcy
Zamkowej zdecydowali się podjąć ryzyko i skredytować inwestycję.
Wnioski (w sumie dwa) na
Zamkową zostały złożone w październiku 2016 r. Przechodziły
przez skrupulatną ocenę merytoryczną, techniczną a ostatecznie
uzyskały kwalifikację do dofinansowania.
- Z nieukrywaną radością
otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na poziomie 70%
kosztów i pierwsze miejsce
w skali oceny punktowej wniosków ze wspólnot mieszkaniowych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, to olbrzymi sukces. Dodatkowe punkty uzyskaliśmy za to,
że nasza firma realizowała już
projekt rewitalizacyjny 20122014 - cieszy się Waldemar Tomczak.
Pozostaje podpisanie umowy
o dofinansowanie w sierpniu
i uruchomienie procedur wykonawczych. Kompleks ulicy
Zamkowej nabierze właściwej
temu obszarowi barwy i będzie
widoczny chociażby z Zamku

FOT. ADRIAN SITKO

Wspólnoty też korzystają z dotacji unijnych - będzie duża termomodernizacja na ul. Zamkowej

Fragment ul. Zamkowej
Książ, a mieszkańcy na pewno
odczują komfort cieplny i wymierne korzyści finansowe.
- Na przestrzeni ostatnich lat
wspólnoty mieszkaniowe wykonały ogrom prac inwestycyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Zrozumienie i wsparcie ze strony
Gminy jako udziałowca procentuje - podkreśla Tomczak. - Gratuluję współwłaścicielom nieruchomości ulicy Zamkowej za

podjętą decyzję i dziękuję za
otrzymane zaufanie.
Dodajmy, że ulica Zamkowa
rzeczywiście stanie się jeszcze
piękniejszym miejscem. Jest niezwykle atrakcyjnie, a jednocześnie kameralnie położona. Jej
centralnym punktem jest urokliwy plac zabaw i zielony skwer
z siłownią do ćwiczeń - oba te
miejsca wykonała gmina i są one
prawdziwym oczkiem w głowie
mieszkańców.
I

Było groźnie, ale skończyło się
na małych podtopieniach

ołamane drzewa, zerwane
P
dachy, zniszczone połacie
lasu - tak wyglądało wiele miejsc

w Polsce po przejściu potężnych
nawałnic 11 sierpnia. W Świebodzicach mogliśmy mówić o wielkim szczęściu - też mocno padało, ale skończyło się na miejscowych zalaniach podwórek czy
piwnic. Ulewa nie wyrządziła
poważniejszych szkód w infrastrukturze miejskiej.
Silny deszcz, który padał w
piątek, 11 sierpnia, spowodował
m. in. zalanie Placu Dworcowego, podtopienie korytarza na
ul. Prusa 10; uszkodził studzienki kanalizacyjne - np. na ul. Browarowej czy miejscowo wypłukał kostkę brukową - np. na
chodniku przy ul. Jeleniogórskiej. Przy moście, w dolnej
części Cierni, rzeka naniosła
sporo śmieci, kawałków drzewa,
itd. Uprzątnięciem zajął się natychmiast ZGK Świebodzice Sp.
z o.o.
Około godz. 19:00 rzeka
Pełcznica miała 1,75 metra, było

to na pograniczu zagrożenia wylaniem, ale opady zaczęły zanikać, i woda momentalnie opadła.
Ulewa mocno dokuczyła
także inwestorom, budującym w
mieście swoje obiekty.
Publikujemy kilka zdjęć, jakie
nadesłali mieszkańcy na forumswiebodzice.pl, m. in. z Osiedla
Piastowskiego i ul. Wałbrzyskiej.
I

Kasyno pod chmurką
i katastrofa
kolejowa
historia Świebodzic w wycinkach
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Świebodzice w wycinkach prasowych

N

owe placówki PSS w Świebodzicach,
brudna „Czarnula”, budownictwo mieszkaniowe; wytropione przez dziennikarzy
„kasyno” i katastrofa kolejowa - na
szczęście bez ofiar - oto tematy w prasie lokalnej
z 1964 roku. Prezentujemy kolejny odcinek historii
naszego miasta odzwierciedlonej w prasowych
newsach - głównie Gazety Robotniczej, najpopularniejszego chyba wówczas periodyku.
Przypominamy, że ten fascynujący zbiór bezcennych wiadomości pochodzi z kolekcji pana

Cyryla Ratajskiego, świebodzickiego
pioniera i miłośnika Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych
Czytelników a zwłaszcza Pana Cyryla,
który - mamy nadzieję - wrócił już do
pełnego zdrowia.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej
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Teatralne lato w parku

L etnie spektakle w Parku
Miejskim cieszą się
ogromną popularnością.
Parkowy amfiteatr
zapełnia się po brzegi
małymi i dużymi widzami,
a wszyscy bawią się
doskonale.
Za nami już „Trzy świnki”
i przygody Złotej Rybki.
Zapraszamy na ostatni
podczas tych wakacji
spektakl
- o przygodach Pingwinka
Pik-Poka 27 sierpnia,
oczywiście o godz. 17:00.

A tak bawiliśmy się
na dotychczasowych
przedstawieniach.

Teatralnie
w bibliotece
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

dniu 27 lipca biblioteka dziecięca,
już po raz piąty gościła Teatr Edukacji
i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. W ramach wakacji dzieci
obejrzały przedstawienie pt. „Wyobraźnia czeka, ukryta w bibliotekach”. Jest to bajka promująca
czytelnictwo. Teatrzyk obejrzały dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Chatka
Puchatka”. Wyobraźnia kreuje
magiczny świat, ale należy ją trenować. Od najmłodszych lat
dzieci powinny jak najwięcej
czytać. Dużą rolę w rozbudzaniu
zainteresowań czytelniczych odgrywa biblioteka.

Spektakl opowiada o dziewczynce, która staje się strażniczką największego skarbu- Ostatniej Książki Świata. Agatka codziennie wieczorem słucha bajek, które czyta jej babcia. Pewnego dnia przenosi się ona do
krainy, w której nikt nie wie, co
to jest książka. W lesie spotyka
Tygryska. Razem z dziećmi
próbuje mu wytłumaczyć, co to
znaczy czytać i posiadać wyobraźnię. Zadanie okazuje się niełatwe. Zwierzak zafascynowany
nową wiedzą, wymyśla podstęp.
Porywa dziewczynkę i zamyka
ją w piwnicy, każąc jej czytać.
Do akcji wkracza Miś Kryspin.
Na początku widzowie poznają

kultura i zapowiedzi

Kyogi Karuta

Wernisaż wystawy Bartosza
Hołoszkiewicza

8 września, godz. 18:00, MDK,
ul. Wolności 13

ła im pytania i zachęcała do
aktywnego udziału w przedstawieniu. Na wstępie zapytała co
kojarzy im się z teatrem? Tu
nastąpiła burza mózgów - dzieci
podawały różne słowa np.: scena, aktor, przedstawienie, kostiumy, muzyka. Okazało się, że najważniejsza jest widownia, która
musi się śmiać, bić brawo,
a przede wszystkim uważnie słuchać. Nasi goście spisali się
wspaniale. Przedszkolaki dowiedziały się, że warto jest czytać
książki. Kto dużo czyta ma bogatą wyobraźnię.
Ewa Tadeuszak
Agnieszka Okarmus

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.
W dniu 1 września 2017 roku /piątek/ biblioteka będzie
czynna w godzinach od 9.00 do 17.00 /jak w wakacje/,
a dnia 2 września 2017 roku /sobota/ będzie nieczynna.

Czytamy „Wesele”

T

egoroczne Narodowe Czytanie przypada w sobotę,
2 września. Lekturą, którą
będziemy masowo czytać, tym
razem będzie kultowy dramat
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
Narodowe Czytanie rozpocznie się o godzinie 12.00, w bibliotece przy ulicy Świdnickiej
15. Serdecznie zapraszamy do
przyłączenia się!
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Zapraszamy na ciekawe wydarzenie
do Miejskiego Domu Kultury

C

go jako pluszową zabawkę,
która towarzyszy naszej bohaterce, a z czasem staje się prawdziwym niedźwiedziem. Miś chce
uwolnić Agatkę. Postanawia
przechytrzyć tygrysa. Podczas,
gdy wybrana z widowni dziewczynka opowiada mu bajkę, on
kradnie klucz i uwalnia naszą
bohaterkę. A potem wszyscy
razem poszukują zakopanego w
lesie skarbu. Okazuje się, że to
ukryte książki. Wszyscy są zdziwieni. Cała historia kończy się
dobrze. Postanawiają zbudować
bibliotekę, aby książki miały
swoje należne im miejsce.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu. Aktorka zadawa-
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„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.
I

zym jest tytułowa Karuta? To sport, który
bazuje na grze karcianej
sprzed czterystu lat, powstałej
w oparciu o „Ogura Hyakunin
Isshu”, czyli zbiór stu wierszy
napisanych między VIII a XIII
wiekiem przez stu autorów.
O tym klasycznym dziele japońskie dzieci uczą się w szkołach. W Polsce praktycznie
nikt o nim nie słyszał. Podobnie jak i o samej Karucie.
Bartosz Hołoszkiewicz poznał tę historię w Shigureden,
czyli muzeum Karuty w Kyoto. Opowiedział mu ją dyrektor
tej instytucji, prof. Yoshikai
Naoto, jeden z najważniejszych badaczy tematu i kolekcjonerów kart. To spotkanie
zaowocowało cyklem fotograficznym przybliżającym zarówno ten pasjonujący sport,

jak i środowisko graczy - oraz
osobliwy wycinek japońskiej
kultury.
Fotografie Hołoszkiewicza
w zasadniczej mierze są poświęcone najważniejszemu
wydarzeniu dla miłośników
Karuty. Co rok na początku
stycznia w górskiej świątyni
Ōmi Jingū nieopodal Kyoto
odbywają się dwa najważniejsze mecze sezonu. Dwoje graczy - kobieta i mężczyzna
- wyłonionych w ogólnokrajowych eliminacjach rzuca wyzwanie zwycięzcom z poprzedniego roku i podejmuje
walkę o tytuł Meijina i Królowej. Wygrywa zawodnik,
który szybciej pozbędzie się
kart ze swojej strony. Każdy
z grających musi znać na pamięć wszystkie sto wierszy.
I

Sportowa półkolonia
na półmetku
sport/rekreacja
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były także na kręgielni, grały
w piłkę nożną, badmintona i rzucały do kosza. Dużą radość sprawiały dzieciom zajęcia Fly Fitness, strzelanie z łuku oraz gra
terenowa w Parku Miejskim.
W planach są jeszcze warsztaty taneczne, treningi w siłowni

Nasi łucznicy na The World Games
d 23 lipca we Wrocławiu
odbywały się THE WORLD
O
GAMES, a jedną z rozgrywa-

pod okiem instruktora, treningi
Kick Boxingu, Zumba i aerobik.
Będzie turniej piłki nożnej, baloniada - czyli bitwa na balony
wypełnione wodą oraz tenis stołowy. Koloniści będą mogli pograć w trambamulę i darta. Oj,
będzie się działo.

Letnie Mistrzostwa Polski
w Pływaniu Juniorów Młodszych 16 lat

dniach 14-16 lipca 2017
roku swoje ostatnie starty
W
w tym sezonie zaliczyli 16-lat-

FOT. UŻYCZONE UKS AMEOLI

nych dyscyplin było łucznictwo.
Na tychże zawodach nie mogło
zabraknąć naszych młodych
łuczników z UKS Ameoli, którzy podziwiali rywalizację zawodników z całego świata.
Sportowcy współzawodniczyli w kategoriach: łuk klasyczny, łuk bloczkowy i „drużynówce”.
- Byliśmy szczególnie dumno,
bo wszystkie dyscypliny łucznicze odbyły się na produktach
marki HMArchery Mariusz Anniuk, wyprodukowanych w firmie AMEOLI ze Świebodzic
- mówi Oliwia Anniuk, rzeczniczka klubu. - Należy również
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zajęciach na naszych obiektach
sportowych.
Korzystając z pięknej pogody
i słońca dzieci odwiedziły kąpielisko odkryte, gdzie używały
kąpieli wodnych, uczyły się pływać oraz brały udział w grach
i zabawach w wodzie. Dzieciaki

a nami pierwsze dwa
tygodnie sportowej półkolonii zorganizowanej
przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o. W tym czasie 45
dzieci z naszego miasta pod
okiem wykwalifikowanej kadry
brało udział w zróżnicowanych

podkreślić, że Uczniowski Klub
Sportowy AMEOLI w ramach
tej imprezy przygotował gry

i zabawy łucznicze dla miłośników tego sportu i kibiców.
The World Games trwały od
20 do 30 lipca w tym czasie
można było podziwiać nie tylko
łucznictwo, ale także inne piękne
sporty m.in. lacrosse, piłka ręczna plażowa, sport lotnicze, sumo, trójbój siłowy, żużel, sporty
wrotkarskie, sporty taneczne
i wiele innych.
- Było to dla nas ogromne
wyróżnienie, że firma AMEOLI
i Uczniowski Klub Sportowy
mógł wziąć udział w jednej
z największych imprez sportowych na świecie - podkreśla Oliwia Anniuk.
I

kowie. W Opolu odbyły się
Letnie Mistrzostwa Polski
w Pływaniu Juniorów Młodszych. W zawodach starowało
311 zawodników ze 103 klubów z całej Polski. KS Rekin
Świebodzice reprezentował tylko jeden zawodnik z rocznika
2001 - Wojciech Surowiecki.
Nasz zawodnik chociaż samotnie to jednak bardzo dzielnie
i z bardzo dobrym wynikiem
bronił barw klubu. Wojtek startował w trzech konkurencjach.
Największą niespodzianką był
start na 50 m stylem motylkowym, gdzie Wojtek zakwalifikował się do finału B na 20
miejscu. W finale zawodnik
Rekina doskonale wytrzymał
presję oraz stres związany ze
startem w finałach i ostatecznie

Na zdjęciu Wojtek z trenerem
zakończył rywalizację na 18
miejscu. Wojtek we wszystkich
swoich startach ustanowił nowe
rekordy życiowe. Gratulujemy!
Wyniki indywidualne:
Wojciech Surowiecki

To była super kolonia!
rupa
pięćdziesięciorga
dzieci od 5 do 18 sierpnia
G
przebywała nad morzem w ra-

mach kolonii letniej, zorganizowanej przez miasto. Dzieci
spędziły dwa tygodnie w urokliwych Łazach.
Koloniści wyruszyli w sobotni poranek, 5 sierpnia. Nad
bezpieczeństwem
czuwała
Straż Miejska, a także rodzice i
dziadkowie, którzy przyszli
pożegnać swoje pociechy.
Koloniści mają za sobą dwa
tygodnie odpoczynku, pięknej
pogody, i wiele atrakcji, m. in.
wycieczki po okolicy, rejs statkiem, całodniowa wycieczka
do Kołobrzegu, gry i zabawy
sportowe a przede wszystkim
plażowanie - bo pogoda wyjąt-

kowo dopisała w tym czasie
i nad morzem świeciło piękne
słoneczko.
W czwartek, 10 sierpnia,
wypoczywające dzieci odwiedzili goście ze Świebodzic:
Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Aldona Górska - koordynator akcji lato oraz Przewodnicząca Miejskiej Komisji

FOT. UŻYCZONE
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G 50 m dw - 25,66
G 50 m mt - eliminacje

- 26,82 - finał B - 26,87
mt - 1:04,90

G 100 m

I

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Świebodzicach oraz Liana Sztor-Marciniak i Zbigniew Opaliński członkowie MKRPA.
Goście przywieźli kolonistom pozdrowienia od bliskich
i słodki prezent - owoce.
Koszt pobytu dzieci to ok.
60.000 zł.
I
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Mają wymarzoną siedzibę
towarzyszenie „Senior=Aktywny obywatel” od kilku tygodni
ma swoją siedzibę. Burmistrz Bogda Kożuchowicz - jak
S
zawsze- dotrzymał słowa i przekazał w użytkowanie naszym

aktywnym seniorom pomieszczenie przy ul. Świdnickiej, gdzie
niegdyś mieściły się biura urzędu.
- Podczas wakacji jesteśmy na Świdnickiej 7 w każdy wtorek,
w godz. 9:00-11:00, ale od września zapraszamy także w środę
- mówi Bogumiła Kuliberda, prezes stowarzyszenia. - Lokal
bardzo nam się podoba, jest duży, - bardzo dziękujemy, panie burmistrzu!
Aktywni seniorzy w czasie wakacji bynajmniej nic nie stracili
ze swojej aktywności - gros uczestniczek parkowej zumby i jogi
to właśnie członkinie organizacji. A szefowa przemierzała podczas letnich miesięcy nasze piękne Karkonosze wraz z grupą
przyjaciół, a wszyscy nazywają się żartobliwie „łazikami”.
Życzymy miłego odpoczynku wszystkim, którzy jeszcze się
urlopują lub wakacjują!

Wyprawa na Okraj to połączenie przyjemnego z pożytecznym
- były piękne widoki... i piękne grzyby!

Nowy nabór 500 +
społeczeństwo

1

sierpnia ruszył kolejny
nabór wniosków o pieniądze z programu Rodzina
500+ na nowy okres
świadczeniowy rozpoczynający
się 1 października 2017 roku.
Każdy, kto chce uzyskać finansowanie, musi po raz kolejny
wypełnić wniosek i złożyć go,
by zachować ciągłość wypłat
świadczenia.
W tym roku jest kilka zmian
w programie, chodzi m.in. o rodziców samotnie wychowujących dzieci i przedsiębiorców.
Główne założenia programu
„Rodzina 500+” pozostają bez
zmian, jednak niektórych beneficjentów czekają nowe obowiązki. Wszystko po to, by wyeliminować niepożądane zjawiska.
Chodzi np. o deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, gdy w rzeczywistości jest to
niezgodnie z prawdą.
Oto najważniejsze zmiany:
G Po pierwsze - prawo do
świadczenia wychowawczego
w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego
dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
W praktyce oznacza to, że do
wniosku o świadczenie 500+

Nie czekaj, skorzystaj z oferty
Środowiskowego Domu Samopomocy
rodowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
Ś
ogłosił nabór uczestników na

zajęcia. Placówka uzyskała
dotacje na swoją działalność
a nawet na jej rozszerzenie.
- Od września możemy uruchomić dodatkowych 5 miejsc
- mówi Izabela Gaweł, kierownik ŚDS.
To oznacza, że placówka może przyjąć w sumie 20 osób.
Dla kogo jest oferta ośrodka?
Oferta kierowana jest do osób
z zaburzeniami psychicznymi,
które ukończyły 18 lat, w tym
osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie w stopniu: głębokim,
znacznym, umiarkowanym,
a także, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje spotkania integracyjne, wyjazdy, wycieczki,
opiekę i zajęcia przez 6 godzin
dziennie 5 dni w tygodniu. Do
tego ciepłe posiłki, bogato
wyposażone sale terapeutyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie i kręgielni, profesjonalny i życzliwy personel,

wsparcie psychologa, korzystanie z pracowni kulinarnej, komputerowo-multimedialnej, plastycznej, stolarskiej, rehabilitacyjnej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy
58-160 Świebodzice,
ul. Parkowa 4
Tel. 74 664 23 29
e-mail:
kierownik@sds.
swiebodzice.pl
www.sds.swiebodzice.pl

rodzic samotnie wychowujący
dziecko będzie musiał dołączyć
pochodzący lub zatwierdzony
przez sąd tytuł wykonawczy,
potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz
dziecka od drugiego rodzica.
Jeśli do wniosku nie zostanie
dołączony tytuł wykonawczy,
podmiot realizujący przyjmie
wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego
braku w terminie 3 miesięcy pod
rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania. Jeśli wniosek
zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym
terminie i pozostałe warunki
zostaną spełnione, świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało od mie-siąca złożenia
wniosku.
G Po drugie - wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny
utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu
ponownie uzyska dochód u tego
samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie
pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną
zastosowane po raz pierwszy
przy ustalaniu prawa do świad-
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czeń na okres rozpoczynający
się od 1 października 2017 roku.
G Po trzecie - w stosunku do
osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został
wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego
podatku, wysokości przychodu,
stawce podatku oraz wysokości
opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na jaki ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nie pracujesz?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje
i zdobyć doświadczenie zawodowe?
A może chcesz wzmocnić wiarę
we własne siły i możliwości?
Właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy wiele
atrakcyjnych możliwości doskonalenia się
poprzez:
G indywidualne i grupowe wsparcie
psychologiczne i zawodowe,
G wsparcie trenera pracy/asystenta osoby
z niepełnosprawnością,
G kursy i szkolenia zawodowe,
G trzymiesięczny płatny staż zawodowy,
G wyjazdowe usprawniające zespoły ćwiczeń
fizycznych.

zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia
o deklarowanych dochodach.
Wnioski można pobrać w siedzibie OPS, w pok. 6,7,8 (I piętro) lub ze strony internetowej
ośrodka:
www.ops.swiebodzice.pl
w zakładce Program Rodzina
500 plus, druki do pobrania.
Wypełniony formularz należy
złożyć najpóźniej do dnia 31
października. Można to zrobić
osobiście, za pośrednictwem
poczty lub Internetu - przez Portal Informacyjno-Usługowy
Emp@tia oraz ePUAP - elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Co musisz zrobić, aby być w projekcie?
Wypełnij ANKIETĘ i dostarcz ją do nas,
do Biura Projektu w PCPR Świdnicy,
przy ul. Wałbrzyskiej 15, I piętro, pokój nr 26
Masz pytania? Zadzwoń!
074/851-50-19, 074/851-50-32,
074/851-50-27
Czekamy na Ciebie do 15 września 2017 r.
BIURO PROJEKTU:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica, I piętro pokój nr 26
tel. 74 851 50 27, 74 851 50 32
fax 74 851 50 11
e-mail: biuro.projektu pcpr.swidnica.pl,
www.pcpr.swidnica.pl

Medale dla naszych policjantów
trakcie dolnośląskich
obchodów Święta Policji
W
dwóch funkcjonariuszy Komisa-

Środowiskowy Dom Samopomocy jest drugim domem dla wielu osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Tworzą tu swoistą rodzinę, są ze sobą zżyci a przede wszystkim mogą aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym. - To ma ogromne i pozytywne znaczenie dla ich psychiki
- potwierdzają terapeuci

riatu Policji w Świebodzicach
zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Srebrne
Medale za Długoletnią Służbę
nadane przez Prezydenta RP
otrzymali: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji podins.
Robert Brożyna oraz dyżurny
komisariatu asp. szt. Andrzej
Rudziński.
Medale wręczał Wicewojewoda Dolnośląski oraz Zastępca
Komendanta Głównego Policji.
Uroczystość odbyła się w Narodowym Forum Muzyki we
Wrocławiu i była połączona
z piknikiem policyjnym, poka-
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zem musztry paradnej i występem policyjnej orkiestry.

Gratulujemy.

Kolarskie święto
ku pamięci Pawła
sport
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W

sobotę, 5 sierpnia,
kibice kolarstwa
w nasyzm mieście
ponownie doświadczyli wspaniałych emocji. Na
trasę Świebodzic powrócił Memoriał im. Pawła Sosika. Młodzi kolarze ścigali się podczas
kryterium ulicznego o Puchar
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza.
Tegoroczna, 16. edycja wyścigu upamiętniającego postać
przedwcześnie zmarłego świebodzickiego kolarza Pawła Sosika, była wyjątkowa po dwakroć. Memoriał powrócił do
Świebodzic po dwóch latach
przerwy, dodatkowo w odmienionej formule - nie jako etap
Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego, lecz Kryterium Uliczne objęte honorowym
patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, rozgrywane na ulicach
śródmieścia (Rynek start i meta,
ul. Kopernika, pl. Jana Pawła II,
Żeromskiego, Prusa, Szkolna
i Sienkiewicza) w dziewięciu
kategoriach wiekowych: żakini,
żak, młodziczka, młodzik, wyścig dzieci, juniorka młodsza,
junior młodszy, juniory, kobiety
open.
Na starcie zawodów organizowanych przez LKKS „Górnik
Wałbrzych-DZT Świebodzice”
stanęło aż 127 zawodniczek

i zawodników, w większości
z klubów dolnośląskich, lubuskich i opolskich. Rywalizacja
o medale, puchary i premie miała więc mocną obsadę. Kolarze,
w zależności od kategorii wiekowej, mieli do pokonania od
dwóch do dwunastu okrążeń,
czyli dystans od 2,8 do 16,8 kilometrów.
O tym, jak słuszną decyzją
było reaktywowanie Memoriału
świadczyć może nie tylko obsada zawodnicza, ale przede wszystkim frekwencja na trasie przejazdu oraz pod sceną główną,
gdzie dekorowano medalistów.
Fani kolarstwa dopisali, a wśród
nich nie zabrakło także przedstawicieli samorządu: wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Klepca oraz radnego Jarosława Dąbrowskiego, którzy
z kolarstwem sympatyzują.
- Bardzo się cieszę, że memoriał znowu się reaktywował, dziękuję radnemu Jarkowi Dąbrowskiemu, który chodził z Pawłem
razem do klasy za to, że pomógł
go wznowić, to dla nas bardzo
ważne - mówił tata zmarłego kolarza, Ryszard Sosik. - Znowu
możemy z radością uczestniczyć
i kibicować, tym razem wraz
z wnuczkiem.

Na trasie przejazdu kolarzy nie zabrakło kibiców

Młodzi kolarze rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych

Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy
Zagranicznej UM

Wśród wręczających nagrody był m. in. Pan Ryszard Sosik,
ojciec zmarłego kolarza. - Kibicujemy ponownie uczestnikom
Memoriału Pawła Sosika, cieszę się, że wyścig powrócił do
Świebodzic - mówił

Jeszcze tylko do końca wakacji
można skorzystać z bezpłatnych zajęć
rekreacyjnych w Parku Miejskim.
Przypominamy:
G

Joga - poniedziałek, środa - godz. 18:00
Zumba - wtorki, godz. 19:00.

Z BOISK VICTORII
rużyna Młodzików rozpoczyna
treningi. Miło nam zakomuniD
kować że nowym trenerem grupy

został Marcin Traczykowski, do
niedawna zawodnik klubu. Wszystkich zawodników tej grupy zapraszamy na treningi a trenerowi Marcinowi i jego drużynie życzymy
samych sukcesów.
Wstępny harmonogram treningów:
Poniedziałek
17:30-19:00

Środa
Piątek

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Zapraszamy
na jogę i zumbę

G

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI
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17:30-19:00
17:30-19;00.

Piłkarki ręczne MKS Victoria
Świebodzice obserwowały odbywające się we Wrocławiu The
World Games. Nasze pojechały
kibicować najlepszym zawodniczkom oraz zawodnikom piłki ręcznej
plażowej. Mistrzami tej dyscypliny
została drużyna z Brazylii zarówno
w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.

Nasze piłkarki kibicowały najlepszym

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia
Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 18.08.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

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

Nieruchomość niezabudowana
pod zabudowę garażem

173/14

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 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.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________

Burmistrz Miasta Świebodzice

adres: ___________________________________

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

nr telefonu: _______________________________

Nazwa nieruchomości
nieruchomość niezabudowana

Nr działki gruntu
406/8

Obręb
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
B.Prusa
Wolności
Kopernika
Świdnicka
Świdnicka
Zamkowa

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (20)
l. mieszkalny 2 ( 1)
l. mieszkalny 8 ( 3)
l. mieszkalny 4 (16)
l. mieszkalny 7 (16)
l. mieszkalny 1 (30)

Nr działki
345/9
284/1
386
520
510
255/39

Obręb
3
3
3
3
3
2

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.

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,
53 m. kw., 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 m. kw.,
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,
84 m. kw.. 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 m. kw. Cena 216 000 zł. Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
I Świebodzice, Os. Piastowskie, mieszkanie
po remoncie, salon z balkonem, pokój, oddzielna
kuchnia, WC, 51 m. kw., cena: 175 tys
tel: 796 129 900
I Świdnica, działka inwestycyjna w centrum
miasta. Powierzchnia: 2163 m. kw.,
cena: 890 000 brutto. Tel: 796 129 900
I Świdnica, mieszkanie na Os. Młodych, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka WC, 53 m. kw., I piętro,
cena: 215 000 zł. Tel: 796 129 900
I Świdnica, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m. kw.,
do zamieszkania, cena: 619 tys. Tel: 796 129 900
I Świdnica, lokal przy głównej ulicy,
powierzchnia: 104 m. kw., cena: 2400 zł + media.

Tel: 796 129 900
I Świdnica, pomieszczenie biurowe w doskonałej
lokalizacji, powierzchnia: 25 m. kw., cena: 1100 zł
+ media. Tel: 796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, IV p, Os. Piastowskie po remoncie, 46 m.
kw. cena 180 000zł do negocjacji. Tel.796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, II piętro, Os. Sudeckie, 52 m. kw.
cena 155 000 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. 57 m. kw. cena 130 000.
Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka
z WC, przedpokój, mieszkanie po remoncie,
I piętro, 70 m. kw.. Cena 215 000
cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m. kw. parter, witryny, 6 000zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
I Świebodzice. Działka o pow. 600 m. kw.
Media na granicy działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
I Świebodzice. Słoneczne 2 pokoje, I piętro,
38 m. kw., 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

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

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. Kontakt: 609 582 155
G Posiadam do wynajęcia
kawalekrę po remoncie, Osiedle
Sudeckie, Tel. 607 421 797

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

Nieruchomość
l. mieszkalny 8 (5A)

Nr działki
527/17

Obręb
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.

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.

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

I Osiedle Piastowskie. SUPER CENA. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. 60,6 m. kw.
cena 162 tys.
I Osiedle Piastowskie. NOWA CENA. Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze.
Gotowe do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki,
garderoba. Taras. 60,6 m. kw. cena 255 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna drewniane, toaleta
po remoncie, duży balkon. 60,6 m. kw.
cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
po kapitalnym remoncie. W pełni umeblowane.
Nowa część osiedla. 51 m. kw. cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
po kapitalnym remoncie. 46 m. kw. IV piętro
cena 165 tys.
I Świebodzice. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie
na parterze. Duży ustawny pokój. 52 m. kw.
cena 132 tys.
I Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m. kw. cena 117 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 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
2 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 48 m. kw. cena 150 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m. kw. cena 113 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 M. KW. cena 178 tys.
I NOWA CENA. Pełcznica. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie
miejskie. Balkon. 61 m. kw. cena 169 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m. kw. cena 96,500,00.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m. kw. cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 m. kw.
cena najmu 4000 zł.
I DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy.
Osiedle Piastowskie. 38 m. kw. cena 900 zł.
I Wałbrzych. Do sprzedania 1/2 Domu
na Poniatowie. Po remoncie. Prywatna siłownia
i solarium. 200 m. kw. cena 720 tys.
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REKLAMUJ

SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Jolantę Gwiazdę
- Mąż Krzysztof, Córka, Syn, Matka,
Bracia, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Ireny Konisiewicz
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowa, Wnuk,
Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Sawko,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka z Rodziną

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

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Teresy Paluch
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córka, Zięć, Wnuki, Matka,
Siostry i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Zbigniewa Antonowicza,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepł
a w tym trudnym i bolesnym czasie
- Siostry i Rodzina

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

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisława Poleszczuka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuk,
Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Marii Mrózek,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepł
a w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina

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

