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Z

apraszamy świebodziczan na wyjątkowy
seans filmowy. W naszym mieście kina nie
ma od lat, więc tym bardziej będzie to
ogromna atrakcja i frajda.
7 sierpnia zawita do Świebodzic Objazdowe
Kino Allegro. Siedząc na wygodnych leżakach
w Rynku będzie można zobaczyć przygody Batmana. „Mroczny Rycerz” zostanie wyświetlony
o godz. 21.30.
Jak skorzystać z tej niepowtarzalnej oferty?
Szczegóły na str. 11.
I

Było fit, było hot
Ponad 30-stopniowy upał
nie odstraszył wielu
mieszkańców miasta
od udziału w Aktywnej
Niedzieli. 19 lipca
ćwiczyliśmy
w Parku Miejskim zumbę,
jogę, dance fit i było
naprawdę gorąco!
Fotoreportaż str. 7

Tragiczna śmierć
Mamy podwyżki 4policjanta,
który

dzięki Wałbrzychowi

chciał ratować życie
nastolatka.

7

Spotkania
pod lipą i czytanie
mopa.

d 1 lipca w mieście obwiązują nowe taryfy za dostarczenie
wody i odprowadzenie ścieków. Wzrost cen średnio wyniósł
O
ok. 8,5%. Mieszkańcy, co zrozumiałe, nie są zadowoleni, tym bar-

dziej, że podwyżki to znowu efekt przynależności naszego miasta do
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który podnosząc ceny za oczyszczanie ścieków dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji bezpośrednio wpływa na zwiększenie kosztów dla
indywidualnych odbiorców.
W dodatku Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że to właśnie
WZWiK powinien ustalać nam stawki, co zaskutkowało tym, że
po raz pierwszy Rada Miejska w Świebodzicach w ogóle nie
otrzymała uchwały w sprawie taryf.
O szczegółach piszemy na str. 3

Aktualne oferty pracy
ze Świebodzic

STR. 2
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Jak się
bawili
półkoloniści
z Tęczowej Gromady.

11

Jesień
zapowiada się
ciekawie - będą
interesujące wystawy
i dożynki.

2
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Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom,
tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52

Ekologiczne i przyszłościowe
rozmaitości

ciepłownictwo w Świebodzicach
F

irma DZT Service Sp. z o. o. ze
Świebodzic została nowym właścicielem dwóch kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta. Dzięki planowanym inwestycjom i modernizacjom
mają to być jedne z najnowocześniejszych kotłowni w Polsce, które już w tym
roku będą dostosowane do wymogów
Unii Europejskiej, wchodzących w życie
dopiero w 2020 roku.
Firma DZT Service zakupiła dwie
kotłownie. Pierwsza, miałowa, mieści się
na terenie Osiedla Sudeckiego i dostarcza
ciepło oraz ciepłą wodę mieszkańcom

miasta. Druga, to kotłownia gazowa,
z której korzysta firma Schneider Electric
Energy Poland Sp. z o.o. ze Świebodzic.
Obie kotłownie odkupione zostały od
firmy Fortum Power and Heat Polska Sp.
z o.o. Pierwsza z nich jest obecnie dzierżawiona przez spółkę DZT Ciepło. Pod
jej szyldem funkcjonuje od 1 marca bieżącego roku. W najbliższym czasie jednak DZT Ciepło planuje wprowadzić szereg proekologicznych modernizacji w kotłowni miałowej, dostosowując ją do
przepisów Unii Europejskiej, które mają
obowiązywać w Polsce od 2020 roku.

Weź udział w letniej zabawie

Z

apraszamy do udziału w konkursie, ogłoszonym na fejsbukowym fanpejdżu Świebodzic.
Mieliśmy już dla Państwa konkurs fotograficzny z okazji wiosny,
a teraz zapraszamy do udziału
w konkursie wakacyjnym. Zasady
są banalnie proste. Jest lato, są
wakacje, wielu świebodziczan wypoczywa nad morzem, w górach
i wielu innych egzotycznych miejscach. Korzystając z okazji zachęca-

my Państwa do przesyłania nam
waszych wakacyjnych zdjęć, na
których poza pięknymi widokami
utrwalony zostanie jakiś świebodzicki „element”.
Być może posiadacie Państwo
słynną już koszulkę „I love Świebodzice”, flagę miasta, naklejkę z herbem lub inny gadżet. Kreatywni
mogą ułożyć herb lub wielki napis
„Świebodzice” z muszelek. Pozostałe pomysły pozostawiamy Pań-

stwa inwencji. Konkurs trwać będzie do 31 sierpnia br. Zdjęcia prosimy przesyłać na maila:
tomasz.merchut@swiebodzice.pl.
Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony upominkiem, a dla
autora najlepszego zdjęcia - wyłonią
go internauci poprzez sondę na
naszym fanpejdżu - przygotujemy
specjalny pakiet gadżetów promujących Świebodzice. Zapraszamy
do udziału w zabawie.

OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
FILIA W ŚWIEBODZICACH
I KOMBO (Inter Marche)

ul. Jeleniogórska 21 w Świebodzicach,
stanowisko sprzedawca
(doświadczenie, książeczka sanepid),
telefon kontaktowy: 519 503 182
I „SEGEPO-REFA” Sp. z o.o. ul. Strefowa
2A w Świebodzicach, stanowisko szlifierz,
telefon kontaktory: 74 641 91 70,
e-mail: ksiegowosc segepo-refa.pl
I JUPI ul. Plac Dworcowy 2
w Świebodzicach, stanowisko:
montażysta/tka telefon kontaktowy:
74/665-55-65, 795-630-972,
e-mail: biuro jupi.net.pl
I ALDORA Grochotów 19 A, stanowisko
ślusarz-spawacz telefon kontaktowy:
602 536283, e-mail: biuro aldora.pl
I PROSAB AG w Świebodzicach,
stanowisko: kierowca kat. C + E (kraj),
telefon kontaktowy: 793 105 526,
e-mail: anna-pietrusiewicz wp.pl
I EURO STYL w Świebodzicach,
stanowiska: montażysta mebli
(wymagane prawo jazdy kat. B),
stolarz meblowy, telefon kontaktowy:

600 350 693, e-mail:
biuro eurostylmeble.pl
I SKOK UNII LUBELSKIEJ
ul. Sienkiewicza 5 w Świebodzicach,
stanowisko: opiekun finansowy,
telefon kontaktowy: 75 / 756 96 08,
e-mail: monika.stefaniak kasaul.pl
I TRANSMETAL Sp. z o.o.
w Świebodzicach, ul. Mickiewicza 4.
stanowiska: spawacz metodą gazową,
monter instalacji wodnej
telefon kontaktowy: 74/648-80-42, email: maria transmetal.pl
I DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH
DE NOTRE DAME ul. Mickiewicza 6
w Świebodzicach, stanowisko:
pielęgniarka, telefon kontaktowy:
74 854 03 13, e-mail: dpsnd rubikon.pl
I NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWE „CHATKA PUCHATKA”
w Świebodzicach stanowiska: nauczyciel
języka angielskiego w przedszkolu
i żłobku, nauczyciel przedszkolny

G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69

G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

Zakup oraz unowocześnienie inwestycji
warte jest 2 mln zł. Mimo modyfikacji
kotłowni, cena dla odbiorców nie ulegnie
zmianie.
- Wiemy, że wszelkie inwestycje mają
sens tylko wtedy, jeśli będą innowacyjne
przez długie lata. Myślimy przede wszystkim o mieszkańcach Świebodzic, dla
których dotychczasowe funkcjonowanie
kotłowni miałowej było uciążliwe, głównie ze względu na spaliny, pył z kominów
i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza - mówi Jolanta Suława, prezes
zarządu DZT Service.

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56

G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

napisz:
komisarzlew@swiebodzice.pl

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

e-mail: ania.olejnik op.pl

I GREGOR ul. Piasta 54

w Świebodzicach, stanowisko: osoba
do wyrobu pizzy (pizzermen),
telefon kontaktowy: 608 226 853
I Salon Piękności „LADY” Iwona
Sokołowska ul. H. Probusa 2
w Świebodzicach, stanowisko: fryzjer,
kontakt telefoniczny: 602 490 228
I TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowiska:
zaopatrzeniowiec (wyższe logistyka),
lutowacz w miedzi i aluminium,
telefon kontaktowy: 74 856 06 07,
e-mail: kadtry termet.com.pl
I AWER ul. Krasickiego 24
w Świebodzicach, stanowisko: stolarz
meblowy, telefon kontaktowy:
74 854 04 86, 600 157 740,
e-mail: awer awer.pl
I EURO STYL ul. Szosa Świdnicka 57
w Świebodzicach, stanowiska:
montażysta mebli (prawo jazdy kat. B),
stolarz meblowy, kontakt telefoniczny: 600
350 693, e-mail: biuroeurostylmeble.pl

Pisz
do nas!

W swoich planach modernizacyjnych
kotłowni miałowej DZT Ciepło zakłada
m.in. wymianę kotłów - nowe mają osiągnąć o ponad 20% wyższą sprawność
przy mocy termicznej poniżej 1 MW.
Zmienione zostaną również kominy stalowe oraz instalacja układu oczyszczania
spalin w postaci baterii cyklonów zaprojektowanych do każdego kotła. Modernizacje mają spowodować ograniczenie
energochłonności systemu grzewczego,
a przez to uczynić kotłownię bardziej ekologiczną.
I

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT

Będę banalna - warto pomagać
Środek wakacji nastraja mnie
nieco melancholijnie. Z jednej strony - piękna, wręcz upalna pogoda,
więc należałoby się cieszyć z lata.
Z drugiej - to już końcówka lipca,
czyli zaraz szybciutko sierpień,
wrzesień - no w zasadzie mamy już
jesień za pasem. Strasznie szybko
ten czas płynie, Państwu też?
Mimo tego letniego rozleniwienia, sezonu „ogórkowego”, itd. wydarzyło się coś, co napawa wielkim optymizmem, powoduje uśmiech na twarzy i łezkę wzruszenia w oku. To wspaniała akcja internautów, którzy
w ciągu kilku dni uzbierali prawie 8 mln zł na leczenie
malutkiego Kajtka, chłopczyka cierpiącego na okropną,
bolesną chorobę - pęcherzowe oddzielanie naskórka.
Ta niewyobrażalna dla mamy chłopca kwota pojawiła się na jego koncie dosłownie w ciągu 6 dni - i te sześć
dni odmieniło całkowicie jego los. Każdy, kto podarował dziecku choćby złotówkę sprawił, że jego życie
będzie lepsze. Będzie mógł poddać się leczeniu w USA
i w miarę normalnie żyć, biegać, bawić się z innymi
dziećmi. Może nawet nie będzie pamiętał tego cierpienia, ma dopiero 1,5 roku. To wspaniałe.
Przy okazji zbiórki nie mogło niestety zabraknąć cwaniaczków, którzy na tragedii dziecka postanowili sobie
dorobić - w kilku miastach natychmiast pojawili się
„wolontariusze”, zbierający do puszek pieniądze dla
Kajtusia. Trzeba być ostatnią hieną, żeby żerować na
chorobie innego człowieka, a już szczególnie dziecka.
Dlatego nie wrzucam nigdy datków do puszek. Wolę
zrobić przelew internetowy dla fundacji, niż dać zarobić potencjalnemu oszustowi. Sorry - taki mamy klimat.
To może banalne i oczywiste - ale naprawdę warto
pomagać. Dookoła nas jest tyle cierpienia, ludzi i zwierząt. Ale jeśli ja, ty, on i ona, podarujemy choć trochę,
to może się uzbierać wystarczająco dużo, by odmienić
czyjś los.
Redaktor naczelna Gazety Świebodzickiej
Agnieszka Bielawska-Pękala

C ze k a my
n a wa ż n e
i c i e k aw e
i n fo r m a c j e .

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

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

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

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,
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Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

I znowu przez Wałbrzych
wydarzenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

mamy podwyżki
O

d lipca br. obowiązują
nowe taryfy za wodę
i ścieki. Mieszkańcy są
oburzeni, Rada Miejska Świebodzic nawet nie miała
szans wyrazić swojej opinii czy
sprzeciwu, bo wojewoda uznał,
że taryfy ustala nam Wałbrzyski
Związek Wodociągów i Kanalizacji. A ten systematycznie
podnosi opłaty, głównie za oczyszczanie ścieków, co z kolei
wpływa na podnoszenie stawek
dla gospodarstw. - W tym roku
cena oczyszczenia 1 m3 ścieków
wzrosła o 80% - mówi Piotr Zalewski, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach.
Dla świebodziczan wzrost
opłat za wodę i ścieki wyniósł
8,5%.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustalane są na jeden rok
- w przypadku Świebodzic jest

to okres od 1 lipca do 30 czerwca
następnego roku. Zawsze było
tak, że prezes ZWiK przedstawiał Burmistrzowi Miasta wniosek taryfowy, a następnie stosowna uchwała trafiała na sesję
Rady Miejskiej, która procedowała i opiniowała taryfy.
Stąd w dniu 20 kwietnia 2015 r.
tj. 70 dni przed wygaśnięciem
obowiązujących taryf, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach przedstawił stosowny
wniosek Burmistrzowi Miasta
Świebodzice do ich weryfikacji
oraz przedstawienia Radzie Miejskiej, celem zatwierdzenia.
Tymczasem nieoczekiwanie
w tym roku Wojewoda Dolnośląski zakwestionował taką procedurę. W piśmie z dnia 23
stycznia 2015 r. nakazał burmistrzowi - pod groźbą uchylenia
uchwały i konsekwencji personalnych - skierowanie takiego
wniosku do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,

Gmina wystosowała sprzeciw
Wobec zaistniałych faktów Gmina Świebodzice wystosowała
do Związku sprzeciw. Wskazano w nim m. in. na niedotrzymanie
przez WZWiK ustawowego terminu (45 dni), a także fakt, że nie
wskazano, które taryfy dokładnie WZWiK nie chce zatwierdzić.
Pamiętajmy, że na terenie naszego miasta mamy dwóch operatorów
w tym zakresie: ZWiK i właśnie WZWK. Czyli można wywnioskować,
że Związek odrzucił obie taryfy, w tym swoją własną - kolejny
paradoks. W długim i obszernym piśmie podniesiono także wiele
innych aspektów, wynikających ze szczegółowych rozliczeń. Jak widać
jednak, WZWiK pozostał głuchy na wszelka argumentację.

jako podmiotowi właściwemu,
zdaniem Wojewody, do weryfikacji i zatwierdzenia taryf.
Gmina, zmuszona postąpić
zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Dolnośląskiego, przesłała
do WZWiK wniosek o zatwierdzenie nowych taryf. A WZWiK
ten wniosek odrzucił. To znaczy
- podjął uchwałę w tej kwestii,
ale po terminie określonym przepisami, to jest po upływie 45 dni
od dnia złożenia wniosku, przy
jednoczesnym braku jakiegokolwiek stanowiska Rady Miejskiej
w Świebodzicach, która do tej
pory zatwierdzała taryfy i która
biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów, jest organem właściwym do ich zatwierdzania.
Dotychczas Wojewoda uważał,
że to Rada Miejska zatwierdza
taryfy, sprawdzał w trybie nadzoru takie uchwały. Wojewoda
również nadzoruje WZWiK i od
lat dziewięćdziesiątych miał pełną wiedzę o jego uprawnieniach.
Nie ma tu zatem żadnej zmiany
przepisów, a jedynie zmiana stanowiska Wojewody.
W ten sposób zaistniały przesłanki do wprowadzenia nowych
taryf w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- Co do powodów, dla których
nowe taryfy zawierają ceny
wyższe od poprzednich wymaga podkreślenia, że przez ostatnie dwa lata nasz Zakład nie

podwyższał cen wody i ścieków.
Obecna podwyżka spowodowana jest przede wszystkim drastycznym wzrostem cen oczyszczania ścieków, narzuconym
nam przez Wałbrzyski Związek
na początku bieżącego roku, gdy
cena oczyszczenia 1m3 ścieków
wzro-sła z kwoty 3,42 zł do
kwoty 6,28 zł bez podatku VATto znaczy o prawie 3 zł (około
80%)
- mówi Piotr Zalewski, prezes
ZWiK. - Oznacza to wzrost kosztów o ponad 1.200.000 zł
w skali roku. Ponadto znacznie
wzrosły koszty (200.000 zł),
przede wszystkim podatkowe,
związane z realizacją inwestycji
wodno-kanalizacyjnych na terenie Świebodzic, wymuszonych
przez obecny Rząd, ustawową
deklarację nakładania na samorządy sankcji finansowych, z tytułu braku skanalizowania całości miasta.
- Chcielibyśmy abyście Państwo jako nasi Klienci mieli
świadomość, że przy skali tak
znacznego wzrostu kosztów
ponoszonych z racji współpracy
z Wałbrzyskim Związkiem,
wzrost cen wynikający z nowej
taryfy jest o wiele mniejszy
i wynosi łącznie dla wody i ścieków 1,10 zł (8,5%). Możliwe to
było jedynie dzięki zmniejszeniu efektywnego zatrudnienia
o siedem etatów i utrzymaniu
wynagrodzeń na poziomie roku
2012 - podkreśla Piotr Zalewski.

ZWiK zdaje sobie sprawę, że
zastrzeżenia i pytania mieszkańców nie dotyczą tylko i wyłącznie formy i wysokości zmiany taryfy jako takiej, ale są skutkiem niesatysfakcjonującego
poziomu cen. Wynikają one
przede wszystkim z uwarunkowań zewnętrznych, w jakich
funkcjonuje Gmina Świebodzice
i nasz Zakład. Podstawowym
jest konieczność odprowadzania
ścieków do oczyszczalni Wałbrzyskiego Związku, którego
koszt stanowi 46% ceny jaką
pobieramy od mieszkańców.
Równie dotkliwe są obciążenia
o charakterze podatkowym (podatki VAT, od nieruchomości,
CIT, PIT, opłaty środowiskowe,
FAZ, PFRON, ZUS) wynoszące
20%, a także koszty zrealizowanych inwestycji 9%. Taka sytuacja powoduje, że koszt bezpośredni wynikający z wynagro-

piątek, 24 VII 2015

3

dzeń, zużytych materiałów
i energii oraz obcych usług stanowiący około 25% ceny
(w tym 13% wynagrodzenia)
i nie oddziałuje na nią znacząco.
Składowe ceny przedstawiamy w wykresie poniżej.
Na koniec warto zaznaczyć,
że sytuacja jeśli chodzi o stawki
za wodę i ścieki w mieście, od lat
jest skomplikowana, bo mamy
dwóch operatorów w tym zakresie: świebodzicki ZWiK oraz
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Gmina podejmuje starania, by to
zmienić i by to ZWiK był jedynym, stabilnym i gwarantującym
miastu wpływ na politykę cenową w tym zakresie, podmiotem.
Tymczasem WZWiK dąży do
czegoś przeciwnego. Jak się to
wszystko zakończy - czas pokaże.
I

Policjant zginął, ratując
życie innego człowieka
4

wydarzenia
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olicjanci, składając ślubowanie, deklarują służbę w obronie innych „nawet z narażeniem życia”.
39-letni Marek Dziakowicz,
służący w komisariacie w Wałbrzychu, a pochodzący z pobliskiego Mokrzeszowa, wypełnił tę
przysięgę w stu procentach
i poświęcił własne życie, by
ratować tonącego 16-latka. Sam
był wtedy na urlopie, z rodziną.
Tragedia wydarzyła się 20
lipca w Gąskach. Starszy aspirant Marek Dziakowicz przebywał tu na wczasach z rodziną.
Nagle zauważył tonącego chłopaka i bez wahania rzucił się na
ratunek nastolatkowi. Pomagała
mu jeszcze inna osoba. tonącego
chłopaka udało się uratować,
niestety silne fale porwały bohaterskiego policjanta. Jego ciało
morze wyrzuciło na plaży w pobliskim Sarbinowie.

Przyjaciele
dla świetlicy

Policjant oddal życie, ratując
nastolatka. To prawdziwy bohater. Pozostawił żonę i dwójkę
dzieci, którym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
i otuchy w tych niezwykle trudnych chwilach.
Cześć
Jego Pamięci.
Bohaterskiego funkcjonariusza żegnają także koledzy z Komisariatu nr 1 w Wałbrzychu.
Oto oficjalny komunikat ze strony intermetowej Komendy:
G 20 lipca 2015 r. nasz Kolega
i Przyjaciel st. asp Marek Dziakowicz z Komisariatu I Policji
w Wałbrzychu zginął ratując
ludzkie życie. Przebywając nad
polskim morzem z rodziną na
urlopie, policjant zauważył tonącego młodego mężczyznę.
Bez wahania ruszył razem z innymi osobami na pomoc. To-

2000 euro - to kwota, którą
2 lipca 2015 przekazali przedstawiciele niemieckiej fundacji
AWO o/Waldbrol na ręce dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach, Izabeli Siekierzyńskiej. Cała kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność świetlicy środowiskowej
„Tęczowa Gromada”.
Ten piękny gest jest dowodem
na to, że dobre działania na rzecz
dzieci są zawsze zauważalne,
również poza granicami. Fundacja AWO zajmuje się w Niemczech prowadzeniem domów dla
seniorów, a o działalności świetlicy dowiedziała się z portalu
miejskiego.

nącego uratowano. Niestety Marek, który życie ludzkie przedkładał ponad wszystko i pełniąc
służbę wielokrotnie ratował inne
osoby, tym razem niosąc pomoc
zapłacił najwyższą cenę.
G St. asp. Marek Dziakowicz

przebywając na urlopie wypoczynkowym w miejscowości
Gąski, spacerując z żoną i córką
po plaży zauważył wołającego
o pomoc młodego mężczyznę,
który znajdował się około 30
metrów od brzegu. Funkcjonariusz z Wałbrzycha natychmiast podjął akcję ratunkową
wobec tonącego mężczyzny.
Razem z nim na pomoc ruszyło
także kilka innych osób. W wyniku podjętej akcji ratunkowej
udało się uratować tonącego
mężczyznę. Niestety st. asp. Marek Dziakowicz niesioną pomoc
przypłacił życiem.
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G Dla st. asp. Marka Dziakowicza życie ludzkie zawsze
było najważniejsze. Pozostawał
wierny zasadom wyrażonym
w rocie przysięgi, którą złożył,
podejmując 14 lat temu służbę
w Policji, broniąc bezpieczeństwa obywateli w każdej niebezpiecznej sytuacji, zarówno w służbie, jak i poza nią.

G W październiku 2014 r.
funkcjonariusz otrzymał z rąk
Komendanta Miejskiego Policji
w Wałbrzychu list gratulacyjny
w związku z interwencją, podczas której uratował uwięzioną
od kliku dni w mieszkaniu, nieprzytomną kobietę. Do czasu
przyjazdu Pogotowia Ratunkowego udzielał skrajnie wyczerpanej kobiecie pomocy przedmedycznej. Innym razem błyskawiczna reakcja funkcjonariusza i jego partnera uratowała 27-

letniego mężczyznę, który targnął się na własne życie. Natychmiast odcięto wówczas sznur,
a podjęta akcja reanimacyjna
przywróciła czynności życiowe.
G St. asp. Marek Dziakowicz
od wielu lat oddawał też krew
dla potrzebujących. W 2012 r.
znalazł się na liście dawców
wyróżnionych przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Od
początku pełnił on służbę w pionie prewencji. Funkcjonariusz
był wielokrotnie wyróżniany za
zaangażowanie w służbie.
G Dotychczasowa postawa
naszego kolegi oraz podjęte bez
wahania działanie z narażeniem
własnego życia na plaży w Gąskach, zasługują na najwyższe
uznanie. St. asp. Marek Dziakowicz pozostawił żonę i dwójkę

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od
mieszkanki miasta z prośbą o pomoc
w otworzeniu auta. W samochodzie
zostały zatrzaśnięte kluczyki, a wewnątrz znajdowało się 2-miesięczne
niemowlę - relacjonuje Łukasz Gil,
Komendant SM w Świebodzicach.
- Dziecko na szczęście nie przebywa-

Rodzinie tragicznie zmarłego
policjanta składamy kondolencje
i wyrazy współczucia.

Najważniejsze numery telefonów
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

W

ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele
przypadków zatrucia
narkotykami, tzw. dopalaczami.
Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
Apelujemy i ostrzegamy, aby
nie kupować i nie zażywać
takich substancji. Producenci
i sprzedawcy dopalaczy kierują
się przede wszystkim zyskiem,
za nic mając ludzkie życie.
Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje
dziecko zażywa dopalacze?
Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat możliwości leczenia?
Wiesz wszystko o negatywnych
skutkach tych niebezpiecznych
substancji? Masz informacje
o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami?
Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przygotowało listę numerów
telefonów pod którymi można
szukać pomocy. Lista zostanie
także przekazana do wszystkich
resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego. Pod

tym numerem telefonu możemy
uzyskać informacje na temat
negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest
także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości
czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można
przekazywać także informacje,
które mogą ułatwić służbom
dotarcie do osób handlujących
tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 - Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży. Służy
on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym
możliwość wyrażania trosk,
rozmawiania o sprawach dla
nich ważnych oraz kontaktu
w trudnych sytuacjach. Telefon
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:0022:00, pomoc online dostępna
na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..
800 100 100 - Telefon dla
rodziców i nauczycieli w spra-

wach bezpieczeństwa dzieci. To
bezpłatna i anonimowa pomoc
telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji
w zakresie przeciwdziałania
i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań
ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane
z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
Linia dostępna od poniedziałku
do piątku w godzinach 12:0018:00, pomoc online dostępna
pod adresem
pomoc@800100100.pl.
W pierwszym półroczu 2015
roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi
(www.800100100.pl).
800 12 12 12 - Dziecięcy
Telefon Zaufania Rzecznika
Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na
temat dopalaczy mogą korzy-

stać także z telefonu zaufania
Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych,
którzy chcą zgłosić problemy
dzieci. Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po
godzinie 20.00 oraz w dni

Nie zostawiajmy dziecka i czworonoga w zamkniętym aucie!
ietypową interwencję podjęła
świebodzicka Straż Miejska
N
w środę, 15 lipca.

dzieci. Rodzina została objęta
pomocą psychologiczną.

ło w aucie długo, cała sytuacja wydarzyła się chwilę wcześniej.
To było nieprzewidziane zdarzenie, mama wybierała się z maleństwem samochodem, umieściła już
maluszka w foteliku i nieświadomie
zamknęła auto. Drzwi zostały automatycznie zablokowane, a wtedy
kobieta zorientowała się, że kluczyki
leżą na przednim siedzeniu. Natychmiast zaalarmowała strażników

i zdecydowano o wybiciu szyby.
Maleństwu nic się nie stało i cała
sytuacja skończyła się szczęśliwie,
ale warto przy tej okazji jeszcze raz
przypomnieć, by ani na chwilę nie
pozostawiać w zamkniętym samochodzie dziecka czy zwierzęcia podczas upałów.
Organizm malutkiego dziecka
może się w ciągu kilku minut przegrzać, odwodnić a w rezultacie

doprowadzić nawet do śmierci!
Pamiętajmy, że to samo tyczy się
naszych pupili, zamknięty w samochodzie pies będzie odczuwał te
same skutki przegrzania.
Bądźmy odpowiedzialni, jeśli wybieramy się na zakupy - zostawmy
zwierzę w domu lub w ostateczności
można je przywiązać w zacienionym
miejscu przed sklepem. Dziecko
zawsze zabieramy ze sobą!

wolne od pracy, każdy może
przedstawić problem i zostawić
numer kontaktowy. Pracownik
telefonu zaufania oddzwoni
następnego dnia.
112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie
całej Unii Europejskiej.
I

Było fit, było hot, było fun
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orące rytmy latino, energia zumby, ukojenie jogi
- czyli było wszystko, co
potrzeba do szczęścia
osobom chcącym żyć aktywnie
i zdrowo. To była pierwsza tego
typu impreza w naszym mieście.
Frekwencja może nie powaliła na
kolana, ale ci, co lubią wysiłek
i ćwiczenia wybrali taki sposób
spędzenia niedzielnego popołudnia.
19 lipca w Parku Miejskim
odbyła się aktywna niedziela.
Zamiast kiełbasek z grilla, cukrowej waty i innych tego typu
atrybutów zabaw pod gołym niebem było coś zupełnie innego.
Kocyki, karimaty, sportowe
ubrania, muzyka, taniec, ćwiczenia. To rzecz jasna propozycja
nie dla każdego, wiele osób wybrało zdecydowanie basen i leżak - a pogoda tego dnia była
idealna.
Ale tym, którzy przyszli bawić się do parku nieco inaczej,
należą się szczególne słowa uznania. Zamiast leżenia nad wodą
i opalania wybrali wysiłek i aktywność fizyczną, brawo!
I z pewnością nikt nie żałował, że dokonał właśnie takiego
wyboru, bo aktywna niedziela
obfitowała w wiele atrakcji. Za-

wakacje w mieście

częła się warsztatami latino dance, które poprowadził Bartek
Górski, uczestnik programu
You can dance. Gorące, latynoskie rytmy sprawiły, że biodra
same poszły w ruch, nawet tym,
którzy przyglądali się ćwiczącym. Nie oparła im się także radna Teresa Małecka, która wzięła udział w warsztatach.
Po tanecznej rozgrzewce
przyszedł czas na zumbę, którą
poprowadziła znana świebodziczankom Marta Jasińska, instruktorka i wielka miłośniczka
tej formy ćwiczeń. Marta w każdą środę prowadzi zajęcia w parku, o godz. 19:00, ma więc wierną rzeszę fanek, które „wkręciły” się w zumbę na całego, co
było widać - panie nie odpuszczały żadnego utworu mimo, że
temperatura znacznie przekraczała 30 stopni.
W międzyczasie były też
chwile oddechu - można było
np. wykonać analizę składu ciała
i dowiedzieć się, jak wgląda proporcja mięśni do niechcianego
tłuszczyku - badania prowadziła
firma Fitness Road, a wśród badających się można było zauważyć m. in. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana Klepca. Poradami dietetycznymi słu-
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Gorące rytmy z Bartkiem Górskim

Rozgrzewka w rytmie latino

Brawo dla tych pań - nie opuściły żadnych ćwiczeń!

Analiza składu masy ciała cieszyła się sporym zainteresowaniem

żył Maciej Więcek, finalista
ogólnopolskiego konkursu Fitness Motywatory, zapalony
miłośnik ćwiczeń na siłowni
i zdrowego stylu życia.
- Serdecznie zapraszam na
siłownię OSiR, siłownia to nie
tylko mięśnie, to praca nad sylwetką, zdrowy styl życia, a także
wyjątkowi ludzie, którzy tworzą
swoisty klimat, służą pomocą
i w wsparciem. Jestem tego najlepszym przykładem - podkreślał Maciej, który swoją przygo-

tował wodę mineralną oraz
drobne upominki - gadżety promocyjne.
Na aktywną niedzielę zaprosił
mieszkańców tradycyjnie Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

dę z siłownią rozpoczął w 2006
roku, a dzięki ćwiczeniom
i zmianie sposobu odżywiania
zgubił 45 kilogramów, zyskał
umięśnioną sylwetkę i mnóstwo
życiowej energii.
O dobrą energię dla ciała
i ducha zadbała także Karolina
Dwornik, która poprowadziła
jogę. Po wyczerpujących ćwiczeniach była prawdziwym ukojeniem dla zmęczonych mięśni.
Dla wszystkich ćwiczących
Wydział Promocji UM przygo-

Patrząc na Maćka Więcka aż chce się pobiec na siłownię

Szaleństwo na trawniku czyli zumba z Martą Jasińską

Trenerka personalna podpowiadała jak zdrowo się odżywiać

Klasyczne ćwiczenia jogi

Ukojenie i relaks czyli joga pod okiem Karoliny Dwornik

A nam upał niestraszny

Mamy nadzieję, że tego rodzaju impreza stanie się cykliczna a świebodziczanie przekonają
się do właśnie takiej formy spędzenia chociaż jednego weekendu.
I

Jesteśmy
innowacyjni
6

wydarzenia
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Świebodzice wśród
najlepszych
gmin

ziennik „Rzeczpospolita” ogłosił doroczny
ranking dotyczący najlepiej rozwijających
się samorządów w 2015 roku.
W tym roku oceniano miasta
i gminy także w kategorii innowacyjności. Świebodzice znalazły się w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich na
wysokim, 50. miejscu, na równi
z kilkunastoma innymi samorządami. Uzyskaliśmy 14 pkt.,
najlepszy wynik to 26 pkt.
Ranking powstał w oparciu
o analizę ankiet z 250 miast i 250

gmin wiejskich oraz miast na
prawach powiatu. Samorządy
pytano o takie zagadnienia, jak
m. in. jakie sprawy można załatwić w urzędzie za pośrednictwem internetu, czy gmina prowadzi rejestrację zapytań mieszkańców przez internet, czy samorząd korzysta z możliwości
elektronicznego udzielania zamówień publicznych, czy mamy
SMS-owy system informacji
(funkcjonuje od wielu lat);
wreszcie o liczbę komputerów
przypadających na uczniów, itp.


Jest nowa dyrektor SP 4
ozstrzygnięto konkurs na dyrektora
Publicznej Szkoły nr 4 w ŚwiebodziR
cach. Placówką od września zarządzać

będzie dotychczasowa wicedyrektor szkoły, Dorota Uzar. W SP 4 pracuje od 2011
roku, jest doświadczonym pedagogiem,
nauczycielem dyplomowanym.
Dorota Uzar jest nauczycielem nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, posiada także kompetencje
w zakresie rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, orientacją i poradnictwem zawodowym; ukończyła także prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w zakresie administracji, informatykę dla nauczycieli oraz zarządzanie oświatą.

Wakacyjne remonty
tuż, tuż

ada dzień w świebodzickich placówkach oświatowych rozpoczną się wakacyjne remonty, modernizacje i doraźne napraL
wy. Największy to z pewnością adaptacja pomieszczeń

Ś

wiebodzice uzyskały nominację do prestiżowego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Samorząd zabiegał o uzyskanie
wyróżnienia w kategorii „gmina miejska”. Dzięki spełnieniu
wymogów i pozytywnej ocenie kapituły gmina otrzymała prawo do
posługiwania się w oficjalnych materiałach informacją o nominacji.
Potwierdzeniem udziału w konkursie oraz otrzymanej nominacji
jest dyplom.
Konkurs „Teraz Polska” realizowany jest od ponad 20 lat. Wyłania
grupę najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom
jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na
rynku oraz mogą być wzorem dla innych.
Realizowany jest w 3 kategoriach:
 na Najlepsze Produkty i Usługi,
 dla Gmin,
 dla Przedsięwzięć Innowacyjnych
Godło „Teraz Polska” na przestrzeni ponad 20 lat stało się marką
samą w sobie. Jego siła rynkowa a także wysoka rozpoznawalność
wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych
nim Laureatów. Prestiż Godła „Teraz Polska” umacniają: przejrzyste
procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność
ekspertów i członków Kapituły oraz patronat Prezydenta RP.3
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w Przedszkolu nr 2 na żłobek miejski -wartość prac to ponad 500
tys. zł, a rozpoczną się one jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, że oddział będzie mógł przyjąć 25 maluszków w wieku do
lat 3, a planowane otwarcie to grudzień 2015 roku.
Kwestią dni jest remont w SP 4 - przebudowa instalacji elektrycznej w szkole, tu koszt także oscyluje w granicach ok. 500 tys.
zł. W Przedszkolu Niezapominajka będzie wymiana drzwi na
odporne na ogień, szykują się także drobne naprawy, malowanie,
wymiana okładzin itp. np. w Gimnazjum nr 1.

Poszukujemy chętnych do sprzątania
obiektu handlowego w Świebodzicach.
Mile widziane orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Tel 783 732 347

Wybieramy najładniejsze okno, balkon i posesję
ięknych balkonów, ukwieconych okien
P
czy urokliwych, tonących w zieleni
posesji nie brakuje w Świebodzicach. Co

roku można się o tym przekonać podczas
rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejsze
okno, balkon i posesję”. Niedawno ruszyła
tegoroczna edycja.
Oglądanie i wybieranie najładniejszych
miejsc, tonących w kwiatach, potrwa od
czerwca do września. Specjalnie powołana
komisja obejrzy wytypowane okna, balkony i posesje a następnie wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Na piękne miejsca w swoim najbliższym sąsiedztwie mogą także głosować
mieszkańcy miasta - wystarczy wypełnić
kupon zamieszczony poniżej i wrzucić go
do urny, która znajduje się na parterze
Urzędu Miejskiego. Spośród głosujących
będzie wylosowana jedna nagroda główna, a także kilka nagród pocieszenia.
Zapraszamy do zabawy i codziennego
dbania o swoje otoczenia, miejsce w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy.
Dbajmy wspólnie o estetykę naszego miasta.
Regulamin konkursu na stronie:
www.swiebodzice.pl.

Komisja podczas oglądania ogrodów

Familijne spotkanie pod lipą
lato w mieście

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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WAKACJE W BIBLIOTECE

G

ościu, siądź pod mym
liściem, a odpocznij
sobie... Pod takim hasłem 16 lipca 2015 r.
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach. Zaprosiliśmy
dzieci do chłodnego cienia
i miłego odpoczynku z książką.
Na spotkanie przyszły dzieci
(niektóre w wózeczkach), mamy
i babcie. Wszyscy brali udział
w familijnych zabawach przygotowanych przez bibliotekarki
i wolontariuszki.
Niesłabnącym powodzeniem
cieszą się bańki mydlane. Mieniące się tęczowymi barwami,
unoszą się w górę i znikają dotknięte dziecięcą rączką lub porwane przez letni wietrzyk.
W rozwiązywaniu krzyżówki
pomagały dzieciom mamy i babcie. Podobnie było podczas wyszukiwaniu słów z wyrazem
„sto” na początku, środku lub
końcu wyrazu. Udało się odgadnąć 40 takich słów, np.: stokrotka, apostoł, ciasto.
Następna konkurencja wywołała mnóstwo uśmiechów. Kalambury wymagają wyobraźni
i trochę gry aktorskiej. Nie było
to zadanie łatwe. Jednak wszystkie hasła, takie jak m.in.: Koziołek Matołek, brzydkie kaczątko,
szewczyk Dratewka, zostały odgadnięte.
Były również zabawy z chustą
Klanzą. Barwna chusta i piłeczka inspirują do wielu zabaw.
Mogliśmy się lepiej poznać,
ćwiczyć refleks, a maluchy
poznawać kolory.
Kolejna konkurencja, to rzucanie do celu. Tu mogliśmy
sprawdzić swoją celność, rzucając woreczkiem z piaskiem i starając się trafić do obręczy hulahop. O ile rzucanie przodem nie
sprawiało dużych trudność, to
inaczej wyglądała sytuacja, gdy
zawodnicy rzucali stojąc tyłem

do celu. W tej konkurencji zdecydowanie wygrały dzieci.
Swoją sprawność dziewczynki wykazały w konkurencji hulahop, polegającej na jak najdłuższym kręceniu kołem. Wygrały
Kinga i Kamila, które świetnie
sobie poradziły z tym niełatwym
zadaniem.
Za udział w zabawach wszystkie dzieci otrzymały nagrody,
przekazane przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej.
Na zakończenie spotkania,
jako, że w bibliotece najważniejsze jest dziecko i książka, usiedliśmy sobie pod lipą, aby poczytać.
To był wspaniały lipcowy
dzień. Przetykany słońcem cień
lipy, lekki wietrzyk, śpiew ptaków, zieleń trawy, zadowolone
dzieci czytające książki. To naprawdę coś wspaniałego. Mając
w otoczeniu biblioteki piękne
lipy, zgadzamy się z Janem
z Czarnolasu, że lipy to niezwykłe, piękne, miododajne drzewa.
Spotkanie poprowadziły: Alicja Głąb, Agnieszka Okarmus
oraz wolontariuszki Weronika
Kobos i Sandra Wiktorek.
I

„Mopowanie” w bibliotece
14 lipca 2015 r., gośćmi Oddziału Dziecięcego były dzieci
z półkolonii zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury.
Prawie czterdziesto osobowa grupa dzieci, podzielona na grupy,
tworzyła pismo wykorzystując różne techniki.
Tabliczki gliniane to jedne z najstarszych zabytków pisma.
Dzieci tworzyły własne znaki, które miały określone znaczenie.
Grupa iluminatorów, w skład której wchodzili sami chłopcy,
świetnie się spisała. W dawnych czasach to właśnie mężczyźni,
a dokładniej mnisi, zajmowali się zdobieniem ksiąg.
Uczestnicy naszych zajęć wykazali się nie tylko talentem
plastycznym, ale również dbałością o szczegóły,
nawet te najdrobniejsze.
Książka określona mianem "mopa" jak zwykle wzbudziła wielkie
zainteresowanie. Przygotowanie tego typu książki polegało
na wypisaniu na paskach papieru najważniejszych wydarzeń
związanych z drukarstwem, ale nie tylko. Podczas prezentowania
swojej pracy, uczestnicy dowiedzieli się m.in.: kiedy powstał
pierwszy ołówek (1795 r.) czy też pióro wieczne (1884 r.),
bądź długopis (1938 r.), kto wymyślił druk (Johannes Gutenberg),
kiedy powstały spinacze do papieru (1900 r.).
Kolejna grupa tworzyła przepowiednie przyszłości.
Podczas ich odczytywania okazało się, że większość z nich wiąże
się z wyjazdem na wieś do dziadków, a także spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu.
Grupa zecerów miała niełatwe zadanie. Otóż za pomocą
drewnianych stempli musieli przygotować tekst.
Ostatnia z grup porównywała pismo ręczne z pismem
maszynowym.

Szalone, kolorowe i pełne atrakcji
8

wakacje,
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okładnie 1 lipca podopieczni naszej
Świetlicy Środowiskowej rozpoczęli
półkolonie letnie. Jak co roku opiekunowie zorganizowali dla nich wiele atrakcji
m.in. wycieczki piesze na Stary Zamek Książ,
jeziorko Daisy, ruiny zamku Cisy, zajęcia sportowe
na boiskach oraz na kąpielisku miejskim.
Na pewno największym zainteresowaniem
wśród świetliczaków cieszyły się wycieczki auto-

karowe poza Świebodzice - do Wrocławskiego
Parku Linowego, na zawody bowlingowe w kręgielni Maria we Wałbrzychu, spływ pontonowy
w Bardzie Śląskim czy wycieczka do wrocławskiego Afrykarium.
Na zakończenie półkolonii zaplanowano wyjazd
do kina Cinema-City na film „Jurassic World”.
Wakacje dla świetliczaków sfinansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Taka wspinaczka wymaga sporej odwagi, ale za to jakie wrażenia

A cóż to za tajemnicza rura?

Na basenie nie tylko kąpiemy się i szalejemy w wodzie,
ale także przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, o czym mówił
pan policjant

Jedziemy na wycieczkę

wakacje w Tęczowej Gromadzie!
wakacje
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PARK LINOWY
- TO BYŁA DOPIERO ADRENALINA!

Turnieje boiskowe to akurat dobra propozycja, gdy dzień nieco
chłodniejszy

Na basenie czas miło płynie, zwłaszcza jak słońce pięknie świeci

Spotkanie ze Strażą Miejską to nie tylko rozmowa o zasadach
bezpiecznego spędzania wakacji, ale i przygoda - trzeba było
sprawdzić, jak to jest w służbowym aucie

Łał, to dopiero adrenalina! Spływ pontonowy z Barda malowniczymi przełomami Nysy Kłodzkiej to niezapomniana przygoda, wrażenia,
piękne widoki, jednym słowem - mocny finał wakacji

Zumba w parku to jest to!
10

społeczeństwo
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Z

e środy na środę jest coraz więcej zumbujących. Nowa propozycja spędzenia wakacji na sportowo bardzo się spodobała świebodziczanom - a zwłaszcza paniom.
Pierwsza edycja jeszcze nie była tak imponująca
jeśli chodzi o liczbę uczestników, za to 15 lipca na
trawniku przed amfiteatrem było już naprawdę

tłoczno. Taneczny aerobik będzie prowadzony do
końca wakacji, w każda środę, w Parku Miejskim.
Ćwiczymy z instruktorką zumba fitness Martą
Jasińską.
Serdecznie zapraszamy.
A tak było 8 i 15 lipca...

Koszulki „I love Świebodzice” miały wzięcie

Marta Jasińska w swoim żywiole

Na trawniku aż gęsto od ćwiczących
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15 września wystawa poświęcona
będzie się działo
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Żołnierzom Wyklętym
T

o będzie ciekawe wydarzenie, bo jego organizacją zajęli się tym razem
nie profesjonaliści, lecz
amatorzy, pragnący propagować
wśród mieszkańców naszego
miasta idee patriotyzmu, znajomości własnej historii i jej bohaterów.
Mowa o nieformalnym zrzeszeniu kibiców Górnika Wałbrzych w naszym mieście, którzy postanowili przybliżyć świebodziczanom postaci Żołnierzy
Wyklętych - członków powojennego podziemia, związanych
z AK, którzy podjęli walkę
z władzą sowiecką i komunistyczną, w większości przypadków przypłacając to własnym
życiem - ginęli z bronią w ręku
lub zamęczeni w więzieniach.

Przez dziesiątki lat byli uznawani za zdrajców ojczyzny, nazywano ich faszystami, zaplutymi
karłami reakcji. Godność i należne im miejsce w historii odzyskali dopiero niedawno, a od
2011 roku 1 marca obchodzimy
ich święto.
Młodzi świebodziczanie wiosną przygotowali plenerową
wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym, teraz szykują
się do dużej wystawy w Miejskim Domu Kultury.
- Planujemy wykład historyczny, występy młodzieży
z Gimnazjum nr 2 oraz prezentację sylwetki oraz pamiątek po
Panu Podpułkowniku Władysławie Suproniu, naszym świebodzickim Żołnierzu Wyklętym,
który jest postacią o wspaniałym

Krótkie
Opowiadanie
Fantasy

życiorysie, wartą przybliżenia
społeczeństwu - mówi Łukasz,
inicjator akcji.
Młodzi ludzie chcą także
przed wystawą przygotować
mural poświęcony Żołnierzom
Wyklętym. Ma się on znaleźć na
ceglanym ogrodzeniu przy ul.
Wałbrzyskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
Po co to wszystko?
- To nasz wyraz patriotyzmu,
dumy z własnej historii i przeszłości, trzeba ją propagować
i przybliżać, zwłaszcza młodym
ludziom i postanowiliśmy, że
spróbujemy to zrobić na swój
sposób. Zobaczymy, jaki będzie
odbiór - mówi Łukasz.
O szczegółach przedsięwzięcia będziemy informować na
łamach GŚ.
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Heroiczny życiorys
Pana Supronia
Publikacje poświęcone życiorysowi
Pana Władysława Supronia, pojawiły sie
na łamach Gazety Świebodzickiej w 2008
roku. Prezentowaliśmy także zdjęcia
pamiątek będących w posiadaniu Pana
Władyława, w tym liczne odznaczenia,
mundur, archiwalne zdjęcia.
Pan Władysław walczył w zbrojnym
podziemiu, a po aresztowaniu i torturach
został skazany na wielokrotna karę śmierci.
W więzieniu spędził w sumie 10 lat, z czego
2 lata w karcerze - celi wielkości 1,5 metra...
Mimo tych strasznych przeżyć, cierpienia,
poniżenia, doczekał późnej starości,
w otoczeniu najbliższej rodziny.
Odszedł w wieku prawie 95 lat.
Pożegnaliśmy go w 2012 roku.

Wystawa zegarów
w listopadzie

Młodzi twórcy, nowe ścieżki - Konkurs Literacki na

O

ddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach ogłasza
Konkurs Literacki na Krótkie Opowiadanie Fantasy.
Literatura z gatunku fantasy ma wielu
fanów, również wśród świebodzickiej młodzieży. Popularni są zarówno klasycy tego

bieżącym roku mija 130.
rocznica śmierci Gustava
W
Beckera. Z tej okazji Towarzy-

gatunku, jak i nowi twórcy. Wierzymy, iż
wśród świebodzickiej młodzieży istnieje
wielu młodych twórców. Dlatego też, głównym celem konkursu jest propagowanie
twórczości wśród młodzieży.
Konkurs trwa od 10 lipca do 11 września
2015 roku. W tym czasie należy dostarczyć

do Oddziału Dziecięcego, mieszczącego się
przy ul. Wolności 23, prace konkursowe.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach
wiekowych - kat. I uczniowie kl. V-VI, kat.
II uczniowie gimnazjów.
Regulamin konkursu na stronie:
www.mbp.swiebodzice.pl.

Batman w Rynku - już 7 sierpnia!

Z

apraszamy na wyjątkowe,
niepowtarzalne, fantastyczne i mega wakacyjne kino pod chmurką. 7 sierpnia
w naszym mieście zawita Objazdowe Kino Allegro i zaserwuje amatorom filmu wieczor-

ny seans z przygodami Batmana. „Mroczny Rycerz” zostanie wyświetlony o godz.
21:30. Musicie tam być!
Dla widzów przygotowanych będzie 250 wygodnych
leżaków, a także inne atrakcje:

napoje, popcorn, akcje promocyjne i rabatowe Allegro.
Biletem wstępu będzie specjalna aplikacja Allegro, pobrana
na telefon, dzięki której będzie
można odebrać kupon o wartości 20 zł na mobilne zakupy,
kupić popcorn za 1 zł czy kultowy produkt z filmu - w naszym
przypadku będzie to fantastyczny batmobil czyli jeden z pojazdów Batmana.
Aplikację na telefon można
pobrać ze strony:
www.kino.allegro.pl.
Na letnie spotkanie z dobrym
filmem zaprasza Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.

11

Objazdowe Kino Allegro to
cykl darmowych, weekendowych pokazów letnich, trwających od lipca do września
2015. W całej Polsce zaplanowano 33 emisje, w trakcie
których, poza pokazem filmowym, przewidziane są dodatkowe atrakcje (rabaty, specjalne
promocje, popcorn, napoje, itp.)
W ramach cyklu będą wyświetlane, m. in. takie klasyki filmowe, jak: „Gwiezdne Wojny”,
„Mroczny Rycerz”, „Kill Bill”,
„Władca Pierścieni” czy „Pulp
Fiction”.

Wichura zdmuchnęła ekran w Świdnicy
W lipcu także świdniczanie mieli okazję delektować się wieczornym
seansem na świeżym powietrzu. Potężny ekran stanął w tamtejszym
Rynku, rozpoczęła się projekcja, niestety w trakcie rozpętała się burza
i potężny podmuch dosłownie zdmuchnął ekran, a ten złożył się jak
namiot. Oczywiście, nikomu nic się nie stało, widzowie byli tylko bardzo
zawiedzeni, że akurat taki pogodowy pech ich spotkał. Mamy nadzieję,
że u nas będzie ciepło i bezwietrznie:)
Oczywiście, w razie złych warunków atmosferycznych, impreza zostanie odwołana.

I

stwo Miłośników Świebodzic
wraz z Kołem Polskiego Związku Filatelistów organizuje wystawę kolekcjonerską pt „II Wystawa Zegarów Gustawa Beckera”.
Na wystawie, oprócz dzieł
naszego najsłynniejszego zegarmistrza, będą również pokazane
zegary i dokumenty innych
świebodzickich producentów.
Ekspozycja odbędzie się w pomiędzy 11 a 15 listopada 2015
roku w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Wolności 13.

TMŚ zwraca się do mieszkańców Świebodzic z prośbą
o udostępnienie będących w ich
posiadaniu eksponatów zegarowych związanych tematycznie
z wystawą. Zgłoszenia prosimy
kierować pod niżej podany
numer: 74 666 92 00.

Wakacyjna szkoła
12

wakacje w mieście
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N

areszcie wakacje! - z radosnym okrzykiem
trzy tygodnie temu uczniowie pożegnali rok
szkolny. Jednak już w poniedziałek 29 czerwca niektórzy do niej
wrócili na półkolonie, które
trwały do 10 lipca w Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach.
Czas spędzony w szkole na
półkoloniach to przede wszystkim zabawa i dużo atrakcji, ale
dzieci sporo się również nauczyły. Dwa razy uczyły się pływać
na świebodzickim basenie pod
okiem instruktorów, którzy profesjonalnie pokazali, jak bezpiecznie i ciekawie spędzać czas
w wodzie. Oprócz nauki pływa-

nia były więc skoki do wody,
mecz piłki wodnej i zabawy dla
najmłodszych. Ogromną popularnością cieszyła się wizyta
w stadninie koni u Państwa
Namlików, tam również uczestnicy półkolonii uczyli się, jak
bezpiecznie opiekować się zwierzętami, mogli jeździć konno,
a całe spotkanie zakończyło się
wspólnym ogniskiem. Pogoda
dopisywała, udała się więc też
wycieczka do Książa oraz do
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach, w której Panie z oddziału dziecięcego przygotowały moc atrakcji: robienie
baniek, zabawy z hula-hop,
z chustą Klanzy oraz kalambury,
krzyżówki i rebusy. Podczas

półkolonii w naszej szkole pojawili się też niecodzienni goście
- Maksymilian Mazurek poprowadził warsztaty taneczne,
a animatorzy kultury z Ciuciu
Babka Cafe w Świebodzicach
zorganizowali „Indiański dzień”.
Dzieci chętnie brały udział w zawodach sportowych, a poza tym
prawie codziennie były lody,
mecze piłki nożnej zabawy na
świeżym powietrzu i konkursy
plastyczne. Na pożegnanie dzieci zjadły pyszną pizzę, a na deser
Kinga i Szymon przynieśli dla
wszystkich pyszne ciasto swojej
babci!
Czas spędzony w szkole był
więc pełen rozrywki, ale zawsze
pod okiem opiekunów, którzy
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czuwali nad bezpieczeństwem
dzieci, a poprzez zabawę uczyli,
jak spędzać aktywnie wolny
czas. Półkolonie zostały zorganizowane przez Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach, ogromne
podziękowania za wsparcie
i zaangażowanie w organizację
należą się też rodzicom. Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!
Opiekunowie półkolonii

Awaria nie popsuła zbiórki,
tylko trochę utrudniła

Na dwóch kółkach
zwiedzają Hiszpanię

L

ipcowa zbiórka krwi w Świebodzicach okazała się sporą
niespodzianką dla krwiodawców. Z powodu awarii systemu
informatycznego pobór krwi nie mógł się odbyć w naszym
mieście - trzeba było to zrobić w siedzibie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
RCKiK zaoferowało dowóz świebodziczan do swojego punktu i skorzystało z tej oferty 14 osób - za co należą im się serdeczne
podziękowania.
Przygotowana na akcję nagroda-niespodzianka, ufundowana
przez firmę Famalen, zostanie rozlosowana podczas najbliższej
akcji stacjonarnej - czyli we wrześniu. Jest nią wysokiej klasy drukarka.
Natomiast najbliższa zbiórka krwi - w ambulansie w Rynku
- odbędzie się 13 sierpnia, w godz. 9:00-13:00.
RCKiK przeprasza za zaistniałe w ostatnim czasie utrudnienia.

ześcioro młodych ludzi ze
Świebodzic wraz z księdzem
S
Mateuszem Pawlicą z parafii pw.

św. Mikołaja, właśnie wyruszyło
w niezwykłą podróż. Śmiałkowie
zamierzają przejechać rowerami
przez całą Hiszpanię, zaczynając
wyprawę w Barcelonie, a kończąc
w Gibraltarze. Do pokonania jest
1300 kilometrów.
- Po drodze odwiedzimy dwa
sanktuaria: Montserrat i Avilę mówi ksiądz Mateusz, organizator wycieczki. - Mamy nadzieję, że wszystko się uda i czeka

nas wyprawa pełna ciekawych
przygód i miejsc.
Rowerzyści będą podróżować
w koszulkach z logo naszego
miasta, zabrali także ze sobą
naszą flagę, zatem można liczyć
na niebanalną promocję Świebodzic w Hiszpanii. Na przejazd
dali sobie około 16 dni.
Życzymy udanej podróży i samych życzliwych ludzi na drodze. Oczywiście po powrocie
czekamy na relację i zdjęcia
z wyprawy!
I

Dożynki Gminne
6 września

co ciekawego w mieście i okolicy

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Z

godnie z wieloletnią tradycją początek
września to w Świebodzicach czas
zarezerwowany dla przedstawicieli
społeczności rolniczej, którzy obchodzić będą święto dziękczynienia za plony.
Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się
6 września na boisku sportowym w Cier-

niach, gdzie rolnicy podczas uroczystej mszy
świętej złożą gospodarskie podziękowanie
za płody rolne - zboża, warzywa, owoce,
a także prosić będą o obfitość zbiorów
w kolejnych latach.
Jak co roku nie zabraknie również oferty
dla pozostałych mieszkańców - na każdego

G 11.00 KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA | adres:
ul. Westerplatte 2, Świdnica
poranny koncert dla juniorów i seniorów
BACH dla dzieci
AKADEMIA BACHOWSKA
50' bez przerwy
wstęp wolny
G 20.00 KATEDRA | adres: pl. św. Jana Pawła
II 1, Świdnica
inauguracja
mistrzowie polifonii renesansowej
THE ORLANDO CONSORT
Matthew Venner alt Mark Dobell tenor Angus
Smith tenor Donald Greig baryton
70' bez przerwy • stroje wieczorowe mile
widziane
wstęp wolny

ograniczona - rezerwacja info@bach.pl / 668 481
720
bilety: 30 pln / 20 pln - bilet na Pasję uprawnia
do bezpłatnego wstępu na koncert sceny off
o 22.30
G 20.00 KOŚCIÓŁ POKOJU - hala chrztów |
adres: pl. Pokoju 6, Świdnica
signum temporis / znak czasów
Rolf Müller organy
transmisja koncertu organizowanego
w ramach festiwalu Altenberger Dommusik
na rzecz renowacji dużych organów Kościoła
Pokoju
wstęp wolny
G 22.30 DWORZEC KOLEJOWY | adres:
ul. Dworcowa 2, Świdnica
scena off
Robert SCHUMANN Miłość i Życie Kobiety
op.42 Richard STRAUSS Dziewczęce Kwiaty
op. 22
Michalina Bienkiewicz sopran Justyna
Skoczek fortepian Aleksandra Śnieżek wizualizacje
60' z bez przerwy • dostępny płatny bufet
bilety: 10 pln | bilet na Pasję uprawnia
do bezpłatnego wstępu na ten koncert

piątek 24 VII

niedziela 26 VII

23 lipca - 2 sierpnia 2015

czwartek 23 VII

Katarzyny | adres: Makowice, gps
50.803969,16.507770
piknik romantyczny
Ludwig van BEETHOVEN Septet Es-dur,
op.20
Oscar Arguelles klarnet Paweł Dziewoński róg
Josep Casadellà fagot Zofia Wojniakiewicz
skrzypce Jacek Dumanowski altówka Teresa
Kamińska wiolonczela Grzegorz Frankowski
kontrabas
-- przerwa 45 min.
recital w blasku świec
Petr Wagner viola da gamba
2h 15' z długą przerwą • mile widziane własne
kosze piknikowe z ulubionymi przekąskami
• dostępny płatny bufet w Pałacu Makowice
• stroje piknikowe preferowane
bilety: 20 pln / 10 pln

G 10.00 KOŚCIÓŁ POKOJU | adres: pl.
Pokoju 6, Świdnica
nabożeństwo kantatowe
Johann Sebastian BACH Der Friede sei mit dir
BWV 158
Johann Gottlieb JANITSCH (urodzony
w Świdnicy twórca europejskiej tradycji piątkowych koncertów filharmonicznych) Quadro
G-dur
AKADEMIA BACHOWSKA
wstęp wolny
G 20.00 KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA | adres:
ul. Kotlarska 19, Świdnica
contrapunctus / raw edition
Johann Sebastian BACH Heinrich BIBER
Eugène YSAŸE
Jorge Jiménez skrzypce solo
60' bez przerwy
bilety: 20 pln / 10 pln

sobota 25 VII

poniedziałek 27 VII

G 19.30 MAKOWICE - Kościół św.

G 11.00 POŻARZYSKO - Kościół św. Józefa |

adres: Pożarzysko 3, gps 50.947006, 16.559583
śniadanie na trawie
Joseph HAYDN kwartet Wschód Słońca op.
76 nr 4 Ludwig van BEETHOVEN kwintet
C-dur op. 29
Zofia Wojniakiewicz skrzypce Beata
Nawrocka skrzypce Jacek Dumanowski altówka
Mariusz Grochowski altówka Teresa Kamińska
wiolonczela
60' bez przerwy • mile widziane własne kosze
piknikowe z ulubionymi przekąskami * • stroje
piknikowe preferowane • dojazd możliwy pociągiem na trasie Wrocław - Świdnica, Wrocław
- Wałbrzych - Jelenia Góra, przystanek Imbramowice, następnie spacer 30 min (2,5 km),
lub przejażdżka rowerem
bilety: 10 pln
G 14.00 KOŚCIÓŁ POKOJU | adres: pl.
Pokoju 6, Świdnica
BACH dla dzieci
otwarta próba generalna Pasji wg św. Jana
BWV 245 Johanna Sebastiana BACHA
AKADEMIA BACHOWSKA Kai Wessel
wstęp wolny
G 18.00 KOŚCIÓŁ POKOJU | adres: pl.
Pokoju 6, Świdnica
Johann Sebastian BACH Pasja wg św. Jana
BWV 245
AKADEMIA BACHOWSKA Kai Wessel
1h 50' bez przerwy • mile widziane własne
kosze piknikowe z ulubionymi przekąskami
• pomiędzy koncertami dostępny płatny bufet
w Baroccafe • stroje koktajlowe preferowane

najmłodsi: w czasie koncertu (17:30 - 20:30)
zapewniamy bezpłatną opiekę i warsztaty umuzykalniające dla dzieci w przedszkolu Abracadabra
(ul. Jagiellońska 5, Świdnica) - liczba miejsc

G 20.00 KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA | adres:
ul. Westerplatte 2, Świdnica
Johann Sebastian BACH Suita nr 1, G-dur
na wiolonczelę solo, BWV 1007
Dariusz Żurawek
Johann Sebastian BACH Suita nr 2, d-moll
na wiolonczelę solo, BWV 1008
Tomasz Pokrzywiński
oraz sonaty na wiolonczelę i basso continuo
90' wraz z przerwą • stroje koktajlowe mile
widziane
bilety: 20 pln / 10 pln

wtorek 28 VII

G 20.00 KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA | adres:
ul. Westerplatte 2, Świdnica
Johann Sebastian BACH Suita nr 3, C-dur
na wiolonczelę solo, BWV 1009
Marco Frezzato
Johann Sebastian BACH Suita nr 5, c-moll
na wiolonczelę solo, BWV 1011
Teresa Kamińska
oraz sonaty na wiolonczelę i basso continuo
90' wraz z przerwą • stroje koktajlowe mile
widziane
bilety: 20 pln / 10 pln

środa 29 VII

G 20.00 KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA | adres:
ul. Westerplatte 2, Świdnica
Johann Sebastian BACH Suita nr 4, Es-dur
na wiolonczelę solo, BWV 1010
Agnieszka Oszańca
Johann Sebastian BACH Suita nr 6, D-dur
na wiolonczelę solo, BWV 1012
Konrad Górka
oraz sonaty na wiolonczelę i basso continuo
90' wraz z przerwą • stroje koktajlowe mile
widziane

13

kto odwiedzi tego dnia boisko w Cierniach
czekać będzie moc atrakcji - pyszne jedzenie, dobra muzyka i wspaniała atmosfera.
W imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza oraz społeczności rolniczej Cierni zapraszamy do udziału
w Święcie Plonów 2015.

Przeciw dosłowności

Melomanów i miłośników muzyki
klasycznej zapraszamy na
rozpoczęty właśnie XVI Festiwal
Bachowski Świdnica 2105

piątek, 24 VII 2015

bilety: 20 pln / 10 pln

czwartek 30 VII
*20.00 KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA | adres:
ul. Kotlarska 19, Świdnica
Wolfgang Amadeus MOZART Msza C-dur
KV 259 (msza z solo organowym)
ALTA CAPELLA Matteo Messori
70' bez przerwy • stroje koktajlowe mile
widziane
bilety: 20 pln / 10 pln

piątek 31 VII

G 19.30 MAKOWICE - Kościół św.
Katarzyny | adres: Makowice, gps
50.803969,16.507770
piknik romantyczny
Francesco ROGNONI Thomas BALTZAR
Giovanni Battista FONTANA Giuseppe Maria
JACCHINI
Robert Bachara skrzypce Marco Frezzato
wiolonczela Frank Pschichholz teorba
koncert z długą przerwą • mile widziane
własne kosze piknikowe z ulubionymi przekąskami * /dostępny płatny bufet w Pałacu Makowice
• stroje piknikowe preferowane
bilety: 20 pln/ 10 pln

sobota 1 VIII

G 11.00 JAWOR - Kościół Pokoju | adres:
Park Pokoju 2, Jawor
śniadanie na trawie
Johann Sebastian BACH
Matteo Messori organy
koncert bez przerwy • mile widziane własne
kosze piknikowe z ulubionymi przekąskami *
bilety: 10 pln
G 18.00 KOŚCIÓŁ POKOJU | adres: pl.
Pokoju 6, Świdnica
opera party
George Frideric HANDEL Sosarme HWV 30
Michał Czerniawski Michaela Selinger
Marzena Lubaszka Joshua Ellicott Łukasz
Dulewicz Sebastian Szumski
CAPELLA CRACOVIENSIS Jan Tomasz
Adamus
bilety: 18.00 akt pierwszy - 30 pln (2 & 3
w cenie)
19.30 akt drugi - 20 pln (3 w cenie)
21.00 akt trzeci - 10 pln
bilet na operę uprawnia do bezpłatnego wstępu
na koncert sceny off o 22.30
3h 30' z 2 przerwami • mile widziane własne
kosze piknikowe z ulubionymi przekąskami * •
dostępny płatny bufet w Baroccafe • stroje wieczorowe preferowane
najmłodsi: w czasie koncertu (17:30 - 22:30)
zapewniamy bezpłatną opiekę i warsztaty umuzykalniające dla dzieci w przedszkolu Abracadabra
(ul. Jagiellońska 5, Świdnica) - ilość miejsc ograniczona - rezerwacja info@bach.pl / 668 481 720
G 22.30 DWORZEC KOLEJOWY | adres:
ul. Dworcowa 2, Świdnica
scena off
Ludwig van BEETHOVEN Trzy ostatnie
sonaty fortepianowe op. 109-111
Marcin Masecki
dostępny płatny bufet
bilety: 10 pln | bilet na Sosarme uprawnia
do bezpłatnego wstępu na ten koncert

niedziela 2 VIII

G 10.00 KOŚCIÓŁ POKOJU | adres: pl.
Pokoju 6, Świdnica
nabożeństwo kantatowe
Johann Sebastian BACH O Jesu Christ, meins
Lebens Licht BWV 118
Johann Gottlieb JANITSCH Sonata da camera
c-moll
AKADEMIA BACHOWSKA
wstęp wolny
G 12.00 SCENA POD WIEŻĄ
RATUSZOWĄ | adres: Rynek
open air
BACH dla dzieci
UCZNIOWIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ W ŚWIDNICY
wstęp wolny

Wybierz się na Woodstock
towarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach informuje, że posiada wolne miejsca
S
w autobusie wyjeżdżającym na 21. Festiwal Woodstock

w Kostrzynie nad Odrą. Wyjazd ze Świebodzic - 29 lipca (środa),
ul. Parkowa 4, powrót 2 sierpnia (niedziela). Koszt przejazdu - 80 zł.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami proszone są o kontakt: tel. 74 6633135 lub 609127517.
Tegoroczny festiwal - 30.07-1.08. - zapowiada się bardzo ciekawie, a liczba gwiazd które wystąpią jest naprawdę imponująca.
To m. in. Farben Lehre, Illusion, Ania Rusowicz, Within Temptation, Coma, Organek, Urszula i wielu innych, wspaniałych
wykonawców.
Więcej na www.woodstockfestival.pl.

Victoria w Hiszpanii
14

sport

piątek, 24 VII 2015

- podsumowanie
orzystając z wakacyjnego nastroju prezentujemy Państwu krótką relację
K
z tegorocznego obozu sportowego w Hisz-

panii. Jednocześnie dziękujemy wszystkim
Osobom i Instytucjom, którzy wspomogli
nasz Klub w organizacji tego przedsięwzięcia - Zawodnicy, Zarząd i Trenerzy
MKS Victoria Świebodzice.
Nasza podróż przebiegała spokojnie,
a odpowiednie wyposażenie autokaru
powodowało, że nie mieliśmy powodów do
narzekania na komfort jazdy.
Pierwszym przystankiem w drodze do
Lloret de Mar była Wenecja. Miasto „na
wodzie”, które wywarło na uczestnikach
wyjazdu ogromne wrażenie. Kręte, wąskie
uliczki przedzielone kanałami po których
pływają gondole to niezapomniany obraz
który pozostanie w naszych sercach na
długi, długi czas.
Po przybyciu na miejsce - do Lloret de
Mar, nastąpił czas na zakwaterowanie
w hotelu Selvamar. Zmęczeniu podróżą
towarzyszyła ekscytacja, nastrój wyczekiwania na rozpoczęcie prawdziwej piłkarskiej przygody.
Jakkolwiek głównym celem obozu był
wypoczynek po zakończonym sezonie, to
jednak nasi trenerzy zaplanowali przeprowadzenie treningów i udział naszych
Zawodników w miejscowym turnieju
piłkarskim. Nasi piłkarze, nie pierwszy już
zresztą raz, mieli okazję zmierzyć się ze
swoimi hiszpańskimi rówieśnikami, w tym
przypadku reprezentującymi barwy CD
Football Blanes. Z konieczności naszych
juniorów wspomagali T. Borgoń i K.
Kmieciak. Wyniki rozegranych spotkań
prezentowaliśmy już poprzednio w naszym
serwisie, więc w tym miejscu niejako z kronikarskiego obowiązku poprzestaniemy na
stwierdzeniu, że nasi Trenerzy mieli okazję
do sprawdzenia nowych wariantów gry
z wymagającym przeciwnikiem. Wymaga
również podkreślenia fakt, że w ramach
prowadzonych zajęć, nasi młodzi Zawodnicy trenowali pod okiem szkoleniowców
grup młodzieżowych triumfatora tegorocznego finału rozgrywek piłkarskiej Ligi
Mistrzów - FC Barcelona. Nasi młodzi

Zawodnicy zawitali również m.in. na słynny stadion Camp Nou w Barcelonie, który
wywiera niezapomniane wrażenie. To
prawdziwa „świątynia futbolu”, na murawie której jeszcze niedawno grały legendy
piłki nożnej, w tym: Romario, Stoiczkow,
Koeman, a obecnie w barwach Dumy
Katalonii podziwiać można na żywo m.in.
piłkarski geniusz Messiego, grę Neymara
albo L. Suareza.
Całej naszej ekipie bardzo mocno dawały się we znaki iście afrykańskie upały, podczas których temperatura dochodziła w cieniu do + 45 stopni Celsjusza ! Nawet jak na
hiszpański klimat, było to stanowczo zbyt
wiele, dlatego też w ostatni dzień naszego
pobytu w Hiszpanii udaliśmy się na całodniowy wypoczynek do Wodnego Centrum
Rozrywki Water World. Zjeżdżalnie, baseny były ukojeniem dla naszych rozgrzanych
ciał.
Tydzień pobytu na hiszpańskiej ziemi
upłynął bardzo szybko i ponownie trzeba
było wsiąść w autokar i obrać kierunek na
Paryż. Miasto „zakochanych” wywarło na
wszystkich uczestnikach wyjazdu równie
duże wrażenie jak Wenecja. Wjazd na
Wieżę Eiffla, zwiedzanie Luwru, Łuku
Triumfalnego jak również Pól Elizejskich
to niezapomniane chwile dla naszych młodych zawodniczek i zawodników, którym
dane było uczestniczyć w tym wspaniałym
wyjeździe.
Do Polski wracaliśmy z uzasadnionym
przekonaniem o dobrze wykorzystanym
czasie nie tylko na trening i gry kontrolne,

ale przede wszystkim wypoczynek. Liczymy na to, że wrócimy tam za rok!
W tym miejscu słowa serdecznego podziękowania kierujemy na ręce organizatora
naszego wyjazdu Biura Turystycznego BK
Turismo, które zapewniło nam moc wrażeń
na cały nadchodzący sezon2015/2016.
Robert Mazurkiewicz

Sponsorzy obozu
Urząd Miasta - Bogdan Kożuchowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Łukasz Kwadrans
Radny Miasta Świebodzice
- Mariusz Szafraniec
Termet SA - Ryszard Satyła
Defalin Group SA - Lubomir Trojanowski
Promont - Anna i Andrzej Szczurek
Moneva Polska - Andrzej Knihnicki
Aquapol - Cecylia i Krzysztof Tabiś
Tester - Sławomir Satyła
PHU Andy - Liliana i Andrzej Chuchro
Hades - Bogusław Krzysztofowicz
KIR - Janusz Kościukiewicz
Solidarność Termet SA - Jan Jarosiński
Grupa Kibiców NWOK
Sklep obuwniczy Plus SC - Aleksandra
i Andrzej Pofelscy
Orfin Info - Paweł Orfin
Radny Powiatu Świdnickiego - Paweł Ozga
TSP Granit - Jerzy Sułkowski
Zutech - Jacek Mrukowicz

Letnie Mistrzostwa Polski
Juniorów 15 i 16 letnich
W

dniach 10-12 lipca
2015 r odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski
Juniorów. Na pływalni 50 metrowej w Ostrowcu Świętokrzyskim rywalizowali juniorzy 15letni natomiast w Dębicy juniorzy 16-letni.
Wyjazd na mistrzostwa poprzedzony był intensywnymi
przygotowaniami. Zawodnicy
wraz z trenerem udali się na
tygodniowy obóz do Drzonkowa, gdzie trenowali na pływalni 50 metrowej.
Osiągnięcia zawodników Rekina w Letnich Mistrzostwach
Polski Juniorów można uznać
za najlepszy w historii klubu.
Niemalże we wszystkich startach zawodnicy ustanowili rekordy życiowe. Ponadto Martyna Borczyk i Vanessa Popiel
zakwalifikowały się do wyścigów finałowych!
W Ostrowcu Świętokrzyskim startowali Sebastian Sło-

miński, Martyna Borczyk,
Vanessa Popiel.
Rezultaty zawodników:
I Martyna Borczyk
100 motylkowy, 1:13,46 - rekord życiowy,
400 zmienny , El. 5:38,84,
finał B. 5:38,93
200 motylkowy, El. 2:43,98,
finał B. 2:41,14 - rekord życiowy

100 klasyczny, 1:25,55 - rekord życiowy
I Sebastian Słomiński
200 grzbietowy, 2:25,40 - rekord życiowy,
400 zmienny, 5:13,13 - rekord życiowy
200 motylkowy, 2:28,87 - rekord życiowy
100 grzbietowy, 1:09,45
I Vanessa Popiel

100 motylkowy, El. 1:09,53,
finał B. 1:09,49 - rekord życiowy,
50 dowolny, 30,25
100 dowolny, 1:06,44
100 klasyczny, 1:27,46 - rekord życiowy
W Dębicy startowali Jakub
Ołdak, Jakub Popławski, Grzegorz Warzecha.
I Jakub Ołdak
50 dowolny, 26,85 - rekord
życiowy,
200 dowolny, 2:09,42 - rekord życiowy,
100 dowolny, 58,63 - rekord
życiowy
100 grzbietowy, 1:07,28 - rekord życiowy
I Jakub Popławski
50 dowolny, 27,46
100 motylkowy, 1:05,81
100 dowolny, 1:00,71
Grzegorz Warzecha,
50 dowolny, 27,04
100 dowolny, 58,23 - rekord
życiowy.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Grad medali mastersów
dniach 26-28 czerwca
w Szczecinie odbyły się
W
Letnie Otwarte Mistrzostwa Pol-

ski Masters. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym . W zawodach wystartowała 5 osobowa
reprezentacja KS Rekin Świebodzice: Karol Żemier, Alfred Żemier, Filip Żemier, Jacek Hankus, Piotr Tatarynowicz. Wszyscy zawodnicy wrócili z mistrzostw z medalami .
I Karol Żemier
200 stylem zmiennym,
2:27,48 - 2 miejsce
50 motylkowy, 27,75
- 2 miejsce
50 klasyczny, 33,60
- 3 miejsce
200 motylkowy, 2:35,14
- 1 miejsce
50 dowolny, 26,28 - 3 miejsce
100 motylkowy, 1:02,86
- 1 miejsce
50 grzbietowy, 29,54
- 1 miejsce
I Filip Żemier
50 motylkowy, 30,66
- 5 miejsce
100 dowolny, 1:02,64
- 4 miejsce
50 klasyczny, 40,02
- 7 miejsce
50 dowolny, 27,03 - 5 miejsce
I Alfred Żemier
200 stylem zmiennym, 2:36,27

- 4 miejsce
100 dowolny, 58,91
- 3 miejsce
50 klasyczny, 36,78
- 5 miejsce
100 grzbietowy, 1:09,16
- 6 miejsce
50 dowolny, 26,28 - 3 miejsce
50 grzbietowy, 31,14
- 4 miejsce
I Piotr Tatarynowicz
200 grzbietowy, 2:26,32
- 3 miejsce
100 grzbietowy, 1:05,86
- 3 miejsce
50 grzbietowy, 29,88
- 3 miejsce
I Jacek Hankus
50 motylkowy, 27,93
- 2 miejsce
100 dowolny, 59,86
- 6 miejsce
50 klasyczny, 35,82
- 8 miejsce
100 grzbietowy, 1:08,07
- 1 miejsce
50 dowolny, 26,83 - 8 miejsce
50 grzbietowy, 31,22
- 3 miejsce
Sztafeta 4x100 dowolny
w kategorii B (A. Zemier, F.
Zemier, K. Zemier, J. Hankus)
- Rekord Polski!
Gratulujemy doskonałych
wyników i życzymy dalszych
sukcesów podczas startów
w Mistrzostwach Europy.

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Biuro Nieruchomości „Mój Dom” zaprasza

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni
- począwszy od dnia 24.07.2015 r. w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy
w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
Mieszkania na sprzedaż:
7. Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe
na II piętrze. Pokoje rozkładowe, jasna
kuchnia. Po remoncie. Atrakcyjna cena. 54
M2 - cena 145 tys.
8. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
na II piętrze, po kapitalnym remoncie.
Sprzedawane z pełnym wysposazeniem
- kuchnia z AGD, szafy w zabudowie.
60,3 m2 cena 177 tys.
9. S U P E R O F E R T A
Mieszkanie dwupoziomowe w centrum
Świebodzic z osobnym wejściem.
Instalacje wodna i elektryczna nowa.
Balkon. Buży potencjał. Serdecznie
polecam! 90 M2 cena 153 tys.
10. Mieszkanie 3 pokojowe
na ul. Wałbrzyskiej, po kapitalnym
remoncie. Kuchnia w zabudowie.
Garderoba. Duże podwórko. Ogródek
rekreacyjny. 80 M2 cena 160 tys.
11. Jednopokojowe mieszkanie z dużą
kuchnią i osobnym wejściem w domu
dwurodzinnym. Ogrzewanie c.o. gazowe.
Okna PCV. 39 m2 - cena 42 tys.
12. Jednopokojowe mieszkanie z dużą
kuchnią na ulicy Sikorskiego. (możliwość
przedzielenia pokoju na dwa mniejsze).

Ogrzewanie c.o węglowe. Okna PCV.
42 M2 - cena 79 tys.
13. Dwupokojowe mieszkanie z garderobą
i małą kuchnią na ulicy Piłsudskiego.
Okna pcv. Ogrzewanie piecowe.
40 M2 cena 72 tys.
14. Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe
mieszkanie na parterze z jasną kuchnią.
Po kapitalnym remoncie. 42 M2
cena 117 tys.
15. Dobra cena.
2 pokojowe mieszkanie na ulicy Stawowej
z balkonem na III piętrze.
Ogrzewanie miejskie. Po remoncie.
Meble kuchenne i szafa w zabudowie.
Ogródek rekreacyjny.
41 M2 - cena 129 tys.
16. Kawalerka na Osiedlu Sudeckim
po skończonym kapitalnym remoncie.
Parter. 27 M2 - cena 90 tys.
17. 3 pokojowe mieszkanie na ulicy
Krzywoustego. Parter. Okna PCV, podłogi
panele. Jasne i przestronne. 84 M2
cena 185 tys.
18. 3 pokojowe mieszkanie na ulicy
Sienkiewicza. Stan bardzo dobry.
Podłogi panele, okna PCV, ogrzewanie co
gazowe. 54 M2 - cena 105 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni
- począwszy od dnia 24.07.2015 r. w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony,
do trzech lat, w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice .

Nazwa nieruchomości
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Burmistrz Miasta Świebodzice

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

Domy na sprzedaż:
1. Taka oferta tylko u nas!!
Szereg w stanie deweloperskim (panele,
gładzie, ogrzewanie gazowe) na Osiedlu
Piastowskim z garażem -135 m2
cena 310 tys.
2. Dom w zabudowie bliźniaczej
(Świebodzice, spokojna okolica)
z garażem i zagospodarowaną działką
240m2 - cena 380 tys.
3. 1/2 domu w Pietrzykowicach po
remoncie do zamieszkania z dużą działką
1200 m2. Ogrzewanie kominkowe
i co.olejowe. 135 M2 - cena 170 tys.
4. Wolnostojący dom w Kłaczynie, stan
bardzo dobry. Okna pcv, ogrzewanie co
gazowe i węglowe. Działka 1500 m2.
128M2 – cena 289tys.
5. Wolnostojący dom w Szymanowie
z zabudowaniami gospodarczymi
na działce 4500m2. Możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej.
Dom 2 piętrowy w stanie dobrym.
160 M2 cena 390 tys.
6. Nowowybudowany dom w zabudowie
bliźniaczej z garażem na Osiedlu
Piastowskim w stanie surowym.
Działka 550m2. 131M2 cena 450 tys.

piątek, 24 VII 2015

Numer
działki

Powierzchnia
działki [ha]

Położenie/obręb

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

14
16
50/2
54
86/1
110/5
114
115
131
139
149
166/2
192
200
219/4
220
256
281/7
292/1
292/2
292/3
294/3
525
526
510/9

0,5947
1,0889
0,3690
2,1832
2,8507
2,0776
1,3523
1,3523
0,6434
2,0805
1,1713
2,9938
2,8067
0,6722
1,3062
0,9605
2,0638
0,0250
0,4996
0,1701
1,4602
1,7618
1,4400
1,9140
3,5651

Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

22
85
88/2
294/5
295
299/5
341
443/1
449/1
469/5
566

1,0556
0,9265
2,0196
0,8025
0,3130
2,4075
1,1971
0,0275
0,0008
0,0122
0,600

Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

636/17
637
673
755/1
758/1

0,8420
1,3064
0,0313
0,8330
2,1435

Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

25
27
28
31
34
35
36
37
38
40
44
174
175
176
177
178
557
558
560
712

1,6116
0,2499
0,1020
2,2523
1,0657
1,1783
0,6234
0,7742
1,0602
0,4660
2,0783
0,2835
0,3765
0,6738
0,3753
0,2940
1,2165
0,1317
0,9780
0,7064

Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 4
w budynku przy ul. Szkolnej 5

342/1

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.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

Ulica

Nazwa nieruchomości

Bolesława Prusa
Marszałka J.Piłsudskiego
Wiejska
Marszałka J.Piłsudskiego
Graniczna
Marszałka J.Piłsudskiego
Mikołaja Kopernika
Władysława Sikorskiego
Henryka Sienkiewicza

l. mieszkalny 1 (15)
l. mieszkalny 8 (22)
l. mieszkalny 4 (3)
l. mieszkalny 2 (5)
l. mieszkalny 1 (9)
l. mieszkalny 8 (4A)
l. mieszkalny 4 (8)
l. mieszkalny 10 (8)
l. mieszkalny 3 (41)

Piszcie

Nr działki gruntu

obręb

350/1 i 350/30
417/2
475/1 i 475 /9
497
654/1
431/44
418/74
433/1
410/12

3
3
3
3
4
3
3
2
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami ) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
20.7.2015

do nas!

gazeta.swiebodzicka
@swiebodzice.pl
OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się starszą osobą.

Jestem odpowiedzialna i posiadam
doświadczenie w opiece
nad starszymi i chorymi ludźmi.
Tel. kontaktowy: 516 355 124
G Sprzedam dom bliźniak w okolicy
parku, 5 pokoi, garaż na dwa
samochody, ogród, tel. 691 579 594
G Wynajmę lub sprzedam lokal
użytkowy 60 m2 w Świebodzicach,
tel. 533 640 283
G Posiadam mieszkanie
do wynajęcia jeden pokój z kuchnią
na Osiedlu Sudeckim, 3. piętro,

wyremontowane, słoneczne,
czynsz+wynajm 700 zł, częściowo
umeblowane, tel. 607 421 797
G Zaopiekuję się osobą starszą lub
małym dzieckiem, tel. 606 757 390
G Sprzedam działkę w Szymanowie,
budowlana, 30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
G Sprzedam mieszkanie
własnościowe 54 m2, Ciernie,
ogródek koło domu, 2 pokoje
kuchnia, łazienka, ogrzewanie
węglowe, niskie opłaty,
cena 115 tys. zł, blisko kościół,

szkoła, spokojna okolica,
795 292 447
G Zamienię szereg. na Parkowej
z dopłatą różnicy w cenie,
na 3 pokoje na parterze
na Os. Piastowskim, do pow.
około 70 m2, tel. 693 451 569
G Wynajmę garaż ul. Mieszka I
Świebodzice, istnieje możliwość
zakupu, tel. 602 591 893,
602 504 493
G Pilnie sprzedam działkę budowlaną
w Szymanowie 13 arów , uzbrojoną ,
cena 23 tysiące, tel. 691 390 198

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama

piątek, 24 VII 2015

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
ŚP. Feliksa Pałaszczuka
- Żona, Córki, Zięć, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Marii Karpińskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Władysława Marchewki
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Wnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Helenę Świstowską
- Córki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Emilii Pułaniak,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuk, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Stanisława Domagały
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Marię Drozdowską
- Córki, Zięciowie, Wnuczka, Brat, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Marii Błaszczyk,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jadwigę Tomczyk
- Mąż, Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

