Szczegółowe wyniki wyborów!

Więcej str.
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Sprawdź, na kogo najchętniej głosowali mieszkańcy okręgu wałbrzyskiego i Świebodzic.

Czas zadumy
i wspominania
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Przed nami Wszystkich
Świętych i Zaduszki.
Warto zwolnić na chwilę
i pomyśleć ciepło o tych,
których już z nami nie ma

W

niedzielę, 1 listopada, odwiedzimy tradycyjnie groby naszych bliskich. Ten
wyjątkowy czas to czas zadumy
i refleksji, a temu przecież nasze
zabiegane, pełne pośpiechu
i przyziemnych spraw życiu nie
sprzyja.
Dlatego tym bardziej warto
ten dzień poświęcić na odwiedziny cmentarzy, spotkania z rodziną, rozmowy - niekoniecznie
o pracy czy problemach.
Jednocześnie przypominamy
Państwu o tym, by zachować
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czujność, bo nasze roztargnienie
niestety mogą wykorzystać złodzieje, którzy także szykują się
na 1 listopada.
Kilka przydatnych wskazówek znajdziecie Państwo w artykule na str. 4.
A w tygodniu polecamy odwiedzenie wyjątkowej wystawy
w Miejskim Domu Kultury, która prezentuje piękne, polskie
nekropolie na Wschodzie - we
Lwowie, Wilnie. Zdjęcia autorstwa Adriana Sitko przypominają, że pamięć i historia są nierozerwalnie ze sobą związane.
Serdecznie polecamy tę wystawę, a relacja na ten temat na str.
12.
Życzymy bezpiecznych i spokojnych Wszystkich Świętych.
I
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Wieści z sesji
Rady Miejskiej.

Zbiórka krwi
i spotkanie
ze służbami Eures
- jak bezpiecznie
szukać pracy
za granicą.
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Młodzi, zdolni
pisarze czyli
rozstrzygnięcie
konkursu na
opowiadanie fantasy,
ogłoszonego przez
bibliotekę.

Drobne rzeczy, ale cieszą!
ziś kolejna porcja informacji na temat inwestycji,
toczących się w naszym mieście. Tym razem są to drobD
niejsze sprawy, ale jakże ważne dla mieszkańców. To chocia-

żby remont schodów na podwórzu u zbiegu ulic Stawowej
i Zwycięstwa - bardzo ucieszył tamtejszych mieszkańców.
Podobnie, jak prowadzony właśnie gruntowny remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury. Z kolei rolników cieszą wyczyszczone rowy melioracyjne w Cierniach. A mieszkańcy
nowych domków przy ul. Królowej Elżbiety z zadowoleniem
obserwują, jak właśnie powstaje nowa droga.
Więcej str. 6
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Zmodernizowana
kotłownia
na Osiedlu Sudeckim
już nie pyli!

14

Wieści
sportowe.

2

nasze sprawy
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Oferty pracy aktualne na dzień 26.10.2015
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Świebodzicach
G MONEVA POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 w Świebodzicach, stanowisko: pracownik

biurowy (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności), kontakt e-mail: moneva moneva.pl

G JUPI ul. Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach, stanowiska: lakiernik, telefon kontaktowy:

74/665-55-65, 795-630-972, e-mail: biuro jupi.net.pl

Publiczne Przedszkole Nr 3 Niezapominajka, ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice, tel. 74 666 96 42/43,
przedszkolepublicznenr3@interia.pl
www.przedszkole3.swiebodzice.pl

G Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VICOTEL” stanowisko: pracownik porządkowy

„OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ”

wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) telefon kontaktowy: 668 312 995

G „SMAKOSZ” Sp.J. ul. Strzegomska 14 w Świebodzicach, stanowisko: pizzerman,
kontakt telefoniczny: 509 139 245

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY NA FOLDER EKOLOGICZNY

G AKADEMIA TAŃCA I ŚPIEWU INGENIUM w Świebodzicach, stanowisko: instruktor tańca,

telefon kontaktowy: 512 620 543, e-mail: martaja24 interia.pl

G „TESTER” Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 18 A w Świebodzicach, stanowisko: technik utrzymania

ruchu, kontakt telefoniczny: 74 854 30 46, 74 661 42 53, e-mail: tester tester.net.pl

G STOCKI PIOTR Studio Fryzjerskie stanowisko: fryzjer, kontakt telefoniczny: 502 485 002
G KOMBO Sp. z o.o (Inter Marche) ul. Jeleniogórska 21 w Świebodzicach, stanowisko:

sprzedawca-kasjer, cv zostawiać w sklepie na stoisku piekarni

G TRANSPORT DEXTER stanowisko: spedytor (znajomość języka niemieckiego w stopniu
dobrym), telefon kontaktowy: 695 182 102
G „Śnieżka-Invest” ul. Sienkiewicza 36 w Świebodzicach stanowisko: operator urządzeń
do produkcji wyrobów cukierniczych (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

KONTAKT W SPRAWIE OFERT PRACY U DORADCÓW KLIENTÓW POKÓJ
NR 7 i 8 TELEFON 74/854 05 77

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA
konkurs plastyczny
pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza wszystkich
mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną pn.:
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 listopada 2015 r., w sekretariacie Urzędu
Miejskiego, ul. Rynek 1, a także w Wydziale Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pokój nr 3 (poniedziałki, środy,
czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki:
7:30-15:00) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miejski,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
2. Cele konkursu:
G rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności
twórczej;
G rozwijanie wrażliwości estetycznej;
G stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
3. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego
hasła:
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji
Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic.
5. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.
6. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).
7. Format:
Kartka świąteczna w dowolnym formacie, w kształcie prostokąta, gdzie krótszy
bok stanowi jego podstawę, (układ pionowy).
8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
G zgodność z tematem;
G pomysłowość i oryginalność formy;
G estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane. Informacje o wynikach konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.

Publiczne Przedszkole Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach zaprasza Mieszkańców Świebodzic wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym do udziału w Miejskim Konkursie plastycznym
na folder ekologiczny pn.: „Oszczędzamy energię”.
Cele konkursu:
• Popularyzacja działań proekologicznych, przyrodniczych w środowisku lokalnym;
• Wzbogacanie wiedzy i doświadczeń w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem;
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w dbaniu o środowisko przyrodnicze w najbliższym
otoczeniu, budzenie odpowiedzialności za jego stan;
• Rozwijanie wrażliwości, rozumienie potrzeby oszczędzania energii poprzez obserwowanie,
eksperymentowanie, odkrywanie;
• Włączenie lokalnej społeczności do systematycznych działań na rzecz środowiska.
REGULAMIN
Adresat: Mieszkańcy Świebodzic wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym
Warunki uczestnictwa:
• Prowadzenie obserwacji we własnym mieszkaniu, domu oraz w bliskiej okolicy;
• Wykonanie folderu dokumentującego działania oszczędzające energię;
• Nadesłanie folderu zawierającego: logo, hasło, zdjęcia, rysunki oraz krótkie opisy na adres
e-mailowy lub ewentualnie pocztowy organizatora konkursu wraz z dołączonym formularzem
zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
• Termin nadsyłania folderów liczy się jako dzień, w którym organizatorzy otrzymali przesyłkę
- do 05 listopada 2015 r.
• Zgłoszenie folderu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną prezentację prac dla potrzeb konkursu na stronie internetowej, bezpłatne powielenie folderów i ich rozpropagowanie;
• Nadesłanie folderu na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Kryteria oceny:
• Wartości edukacyjne folderu;
• Wrażenia estetyczne folderu;
• Oryginalność działań przyrodniczych.
• Oceny zgłoszonych do konkursu folderów dokona Jury powołane przez organizatora;
• Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2015 r.;
• Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy, a dla trzech najlepszych
folderów - nagrody rzeczowe oraz powielenie folderów i ich rozpropagowanie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają jego koordynatorzy:
Beata Gil - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka, tel. 74 666 96 43,
Justyna Piskorska - nauczyciel, tel. 783 172 662

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby
Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.)
…………………………………
podpis uczestnika konkursu

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.
Tel/fax: 074/ 666-95-71 mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej

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

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
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i skrótów w nadesłanych listach
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i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,
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Program Rewitalizacji
R

ada Miejska podjęła
uchwałę o przystąpieniu do opracowania
Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2020. Gminny
Program Rewitalizacji jest niezbędny, aby można było ubiegać
się o środki UE.
Radni 18 głosami przyjęli
uchwałę, bo jej zasadność chyba
dla wszystkich była oczywista.
Posiadanie takiego dokumentu
jest bowiem niezbędne do ubiegania się o środki zarówno strukturalne, jak i te z budżetu państwa.

Na czym polega rewitalizacja?
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni,
prowadzony na określonym
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu
wyprowadzenia tego obszaru ze
stanu kryzysowego, poprzez
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu
o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Konsultacje - także
poprzez e-mail

N

a sesji w dniu 27 października podjęto także uchwałę o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji społecznych. Zdaniem niektórych radnych uchwała była niepotrzebna, bo konsultacje w gminie
działają dobrze bez formułowania szczegółowych zapisów
w aktach prawnych.
Jak argumentowała jednak
Marzena Korona-Kruk, Kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych, uchwała jest
potrzebna, gdyż wytycza pewne zasady prowadzenia takich
konsultacji, a są one niezbędne
w ważnych dla gminy sprawach. Wiele strategicznych dokumentów wymaga konsultacji
społecznych, a dzięki zapisom
w uchwale mogą być one prowadzone m. in. drogą elektroniczną, czyli mieszkańcy mogą

swoje poglądy, opinie swobodnie przedstawić w różnej formie (mailowej, ankietowej,
listownie, a spotkania z mieszkańcami wg uchwały będą
zawsze protokołowane).
Co najistotniejsze - konsultacje ważnych, strategicznych
dokumentów, które będą podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, muszą być przeprowadzone w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. W przeciwnym razie będą nieważne.
Dzięki konsultacjom przy
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wiele projektów od firm
instytucji z terenu gminy zostało zgłoszonych do tego dokumentu, a to oznacza, że podmioty te spokojnie od nowego
roku mogą się ubiegać o środki na termomodernizację i niską emisję.

Uchwały „śmieciowe”
wie przedostatnie projekty uchwał dotyczyły tematyki odpaD
dów, jednak dla mieszkańców nic się nie zmienia - dodatkowe
zapisy do dokumentów musiały zostać wprowadzone ze względu

GPR jest to opracowany,
przyjęty i koordynowany przez
gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający
do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz
stworzenie warunków do jego
dalszego rozwoju.
- Do prac nad GPR-em zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych - pomogą nam sprawić, by
Program Rewitalizacji jak najlepiej odpowiadał potrzebom na-

szego miasta - mówi Marzena
Korona-Kruk, kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
UM, który będzie koordynował
prace nad GPR.
Prace nad GPR będą obejmowały dwa etapy:
 opracowanie części diagnostycznej wraz z przeprowadzeniem konsultacji
 opracowanie części realizacyjnej
Prace nad dokumentem potrwają do końca maja przyszłego
roku.
Szczegółowe informacje w Wydziale FZ - tel. 74 666 95 32.

PR nie był jedynym,
ważnym dokumentem,
omawianym podczas XIII
sesji Rady Miejskiej Świebodzic. Kolejny to Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2015-2020.
Uchwała o przyjęciu do realizacji PGN została podjęta 18
głosami.
Dokument jest wynikiem realizacji projektu pn. „Rozwój
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez
opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integracje 22 jest: Strategia ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego
Transportu Publicznego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej i budżetu państwa
przyznanych w ramach „Konkursu na dotację w sprawie dzia-

łań wspierających jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy,
w ramach miejskich obszarów
funkcjonalnych” ogłoszonego
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach projektu opracowany został „PGN
na lata 2014-2020 z perspektywą
do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Konstrukcja dokumentu umożliwia
gminie Świebodzice na indywidualne przyjęcie PGN w zakresie jej dotyczącym z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.
PGN to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazano
w nim działania prowadzące do
transformacji wszystkich sektorów gospodarki, których efektem będą: redukcja emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie

3

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
sesja w dniu 27 października 2015 roku - skrót

 Po raz kolejny radny Szafraniec poruszył kwestie budowy

w mieście marketu Kaufland. Temat „wałkowany” jest niemal
co sesję w zasadzie tylko przez pana radnego, ale tym razem
zabrał głos także radny Zbigniew Opaliński.
- Może należy w końcu spojrzeć na temat z punktu widzenia
społeczeństwa i mieszkańców, od których docierają opinie,
że są zadowoleni z tego, że będzie kolejny market - mówił radny.
- Mieszkańcy mają większy wybór i mogą zrobić zakupy tam,
gdzie jest najtaniej lub gdzie im odpowiada. To będą także kolejne
miejsca pracy dla świebodziczan, będzie zagospodarowany
i uporządkowany teren. Dla mnie istotny jest tu aspekt społeczny
- podsumował radny Opaliński.
Z kolei radny Tadeusz Szozda wyraził zaniepokojenie, jak będzie
w tym rejonie rozwiązana komunikacja.

 Radna Teresa Małecka, będąca przewodniczącą Komisji
Mieszkaniowej zapytała, czy jest możliwa zmiana zapisu
w uchwale, dotyczącego powierzchni normatywnej na członka
rodziny. - Obecnie jest to 5 m kw., czy jest możliwość zmiany
na 6 m kw.?
Kwestia ta zostanie zweryfikowana i przeanalizowana pod kątem
ekonomicznym i społecznym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
G
udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych i rozproszonych, poprawa efektywności
gospodarowania odpadami, redukcja zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji energii. Zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę środowiska i jakości życia
mieszkańców, a w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie
na rozwój gospodarczy.
PGN wspiera realizację ratyfikowanego przez Polskę Protokołu z Kioto oraz działań na
rzecz pakietu klimatyczno energetycznego do roku 2020, podpisanego w 2008 r. przez 27 państwa Unii Europejskiej, wyznaczającego trzy priorytetowe cele,
tj.:
1. Zwiększenie efektywności
energetycznej o 20%;

2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
o 20% (dla Polski o 15%);
3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.
Warto podkreślić, że Plany
Gospodarki Niskoemisyjnej są
promowane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, gdyż
wzmacniają działania na rzecz
poprawy jakości powietrza. Posiadanie PGN warunkuje uzyskanie wsparcia dla szeregu
inwestycji planowanych do
realizacji na terenie gminy Świebodzice ze środków unijnych
w obecnej perspektywie finansowej.
Z dokumentem można się
zapoznać na stronie miasta
www.swiebodzice.pl, w dziale
Aglomeracja Wałbrzyska/Projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej.


na wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

Rodzice z „Trójki” zostali uspokojeni
odczas wtorkowej sesji Rady
P
Miejskiej burmistrz Bogdan
Kożuchowicz odniósł się jesz-

cze do tematu związanego
z przeniesieniem jednego z wydziałów urzędu do budynku SP
3. Pomysł ten wzbudził niepokój
rodziców, którzy obawiali się
obecności osób postronnych na
terenie szkoły.
Burmistrz Kożuchowicz, rozumiejąc te obawy, spotkał się
z rodzicami dzieci z „Trójki”
i przedstawił - wydaje się najlepsze- w tej sytuacji - rozwiązanie.
- Na potrzeby Wydziału SOL
zostanie wyłączona tzw. mała
sala gimnastyczna - mówił podczas obrad. - Takie rozwiązanie

będzie najlepsze zarówno dla
procesu dydaktycznego, jak i dla
realizacji zadań przez wydział.
Burmistrz wrócił także do tematu stołówki w szkole, z której
korzystają również osoby dorosłe. Zapewnił, że czas korzystania z posiłków przez osoby
z miasta jest ściśle wyznaczony
i odbywa się na określonych zasadach. Krótko mówiąc - dzieci
korzystają z obiadów w innym
czasie, niż dorośli. Jeśli w czasie
posiłków uczniów pojawiają się
inne osoby - są to zazwyczaj rodzice dzieci, którzy także korzystają z obiadów. Nie ma więc
żadnego niebezpieczeństwa.


Ochrona środowiska
ada uchwaliła Aktualizację Programu wybór decyzji inwestycyjnych, podejmoOchrony Środowiska dla Gminy wanych przez różne podmioty i instytucje.
R
Świebodzice na lata 2015-2018 z perspekDokument zawiera także planowane
tywą na lata 2019-2022 oraz Prognozę
Oddziaływania na Środowisko wymienionej aktualizacji.
Oba dokumenty przedstawiają aktualny stan środowiska, określają hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do
poprawy tego stanu, umożliwiają koordynację decyzji administracyjnych oraz

Zmiany w budżecie

przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, które będą mogły być realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych.
Z treścią dokumentu będzie się można
wkrótce zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, w dziale Ochrony
Środowiska.


a sesji w dniu 27 października radni przyjęli uchwalę o zmianach w budżecie gminy
na 2015 rok. Zwiększono o kwotę 81 tys. zł plan dochodów i wydatków gminy.
N
Po stronie dochodów i wydatków nastąpiły także zmiany, związane np. ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na budowę ul. Strefowej (702 tys. zł), czy otrzymaniem dotacji na m. in. przeprowadzenie wyborów, dofinansowanie zasiłków celowych
czy realizację świadczeń rodzinnych.

Przygotuj się na bezpieczne
4
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„Wszystkich Świętych”
S

trażnicy miejscy w Świebodzicach od piątku, 30
października, do niedzieli, 1 listopada, prowadzić
będą wzmożone działania
w związku ze zbliżającym się
świętem Zmarłych.
- Strażnicy miejscy będą
zwracać uwagę na aktualną sytuację na parkingach wokół nekropolii oraz czuwać nad bezpieczeństwem kierujących pojazdami.
Funkcjonariusze będą również
udzielać informacji o dostępnych miejscach parkingowych
- wyjaśnia Łukasz Gil, Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach.
Jak co roku warto pamiętać,
że nastąpią zmiany w organizacji
ruchu pojazdów na ul. Browaro-

Zniczomaty
- tu kupisz wkłady

wej. W dniu 1 listopada ulica
Browarowa będzie ulicą jednokierunkową, od strony ul. Skłodowskiej. Parkingi dla kierujących pojazdami będą zorganizowane na terenie marketów:
„Mrówka”, „Biedronka”, „Tesco”.
- Zwracam się również z apelem do mieszkańców, aby w tym
szczególnym czasie zwrócili
uwagę na swoje przedmioty osobiste, które mogą stać się łupem
złodziei, jak i również o niepozostawianie w pojazdach na widocznym miejscu torebek, telefonów komórkowych, nawigacji
GPS itp. Proszę również kierowców o stosowanie się do wskazówek kierujących ruchem drogowym strażników miejskich
- zaznacza Łukasz Gil.
Urządzenia zostały zamontowane w pobliżu wejścia głównego
na nekropolie

To się może przydać
Przygotowując groby zmarłych
pamiętajmy, aby na cmentarz nie
zabierać ze sobą większych sum
pieniędzy i zbędnych a czasem
bardzo cennych przedmiotów.
W czasie porządkowania grobów nie
pozostawiajmy - ani na chwilę - torebek
czy saszetek bez opieki, nie prośmy
o pomoc przygodnie napotkanych ludzi.
Zwłaszcza osoby starsze i samotne
powinny być czujne a najlepiej, by na
cmentarz wybrały się w towarzystwie
krewnych lub znajomych
Drogie ozdoby, znicze i kwiaty połóżmy
na grobach tuż przed świętem, tak,
aby zminimalizować ryzyko kradzieży.
Odwiedzając groby 1 listopada
zwróćmy szczególną uwagę
na pieniądze i dokumenty.
Nie przechowujmy gotówki
w zewnętrznych kieszeniach ubrań,
pilnujmy torebek. Najlepiej nie zabierać
ze sobą ani dokumentów ani większych
sum pieniędzy. Rodzice winni zadbać
o należyty nadzór nad dziećmi
- najmłodsi powinni trzymać się blisko

dorosłych i ani na chwilę nie oddalać
się bez opieki. Jadąc autobusem
-szczególnie przy wsiadaniu
i wysiadaniu - uważajmy na nasze
rzeczy osobiste. Panom odradzamy
w takiej sytuacji trzymanie portfela
w tylnych kieszeniach spodni.
Będąc na cmentarzu zwracajmy uwagę
na osoby w naszym otoczeniu,
które wydaje się, że przebywają tam
bez wyraźnego celu.
Jeśli ich zachowanie jest podejrzane,
poinformuj o tym pracowników
cmentarza, Straż Miejską lub Policję.
Okres ten, to także przygotowanie się
kierowców do podróży, często
w odległe regiony naszego kraju,
ale także i na miejscowe cmentarze.
Duże natężenie ruchu i utrudnienia,
wynikające z wymienionych
okoliczności, wprowadzonych
okresowo rozwiązań organizacji ruchu
drogowego i zmiennych, często
trudnych warunków panujących
na jezdni, to także sytuacje, z którymi
musimy się w tym czasie zmierzyć.

Dlatego tak ważnym jest, abyśmy
pamiętali o tym by dostosować
prędkość do warunków pogodowych,
zachować bezpieczne odległości między
pojazdami, sprawdzić przed wyjazdem,
a podczas jazdy korzystać zgodnie
z przepisami ze świateł, w które
wyposażony jest nasz samochód.
Nie zapominajmy także o pasach
bezpieczeństwa i urządzeniach
do bezpiecznego przewożenia dzieci.
Wysiadając już z samochodu
przed cmentarzem, upewnijmy się,
że go dokładnie zamknęliśmy (zamki
w drzwiach, bagażnik, szyby).
Nie zostawiajmy także na widoku rzeczy
wartościowych - apeluje Magdalena
Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.
Aby dojazd do cmentarza odbył się
bezpiecznie i w miarę możliwości jak
najsprawniej, stosujmy się do poleceń
funkcjonariuszy Policji i Straży
Miejskiej, którzy podczas święta
będą we wszystkich newralgicznych
dla ruchu miejscach.

ZABŁYŚNIJ na drodze!
P

olicja przypomina, że od
31 sierpnia 2014 r. każdy
pieszy, który porusza się po
zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierujących.
Nastał okres jesienno-zimowy, coraz wcześniej robi się
ciemno i częściej występują niekorzystne warunki drogowe.
W powiecie świdnickim co roku
dochodzi do kilkudziesięciu wypadków z udziałem pieszych.
A przyczyną ich bywa często
nieodpowiednia widoczność
pieszego. Często jest tak, że piesi
chodzą poboczami dróg w ciemnym ubraniu i bez elementów
odblaskowych i takim postępowaniem narażają swoje bezpieczeństwo.
Od 31 sierpnia 2014 roku
noszenie elementów odblaskowych jest obowiązkowe. Za ich
brak pieszy, który porusza się po
zmierzchu poza obszarem zabu-
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dowanym, może zapłacić mandat w wysokości od 20 do nawet
500 złotych
- Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości
około 40 metrów. Natomiast
osoba piesza, mająca na sobie
elementy odblaskowe, staje się
widoczna nawet z odległości
150 metrów. Te dodatkowe

metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć
pieszego - przytacza Magdalena
Ząbek, rzeczniczka świdnickiej
policji.
APELUJEMY „odblaski są
konieczne, mogą uratować życie”.
Nie wystarczy odblaski mieć,
trzeba jeszcze wiedzieć, jak ich
używać, by były najbardziej
efektywne. Musimy pamiętać,

że odblaski najlepiej zakładać
jak najniżej. Światła samochodu
nie oświetlają całej sylwetki pieszego, zazwyczaj są ustawione
na wysokości około 25 centymetrów. Dlatego, im niżej będą
założone odblaski, tym szybciej
padną na nie światła reflektora
pojazdu. Dzięki temu prowadzący będzie miał więcej czasu
na reakcję. Dlatego w pierwszej
kolejności odblaski powinny być
złożone na dolne części odzieży,
na przykład buty, nogawki czy
mankiety spodni.
Policja apeluje, by nie lekceważyć obowiązku noszenia
odblasków, bo piesi są ofiarami
co piątego wypadku drogowego
w Polsce. Im gorsze warunki
pogodowe, tym są bardziej narażeni.
Przypomnijmy, że nasza gmina dba o bezpieczeństwo przede
wszystkim najmłodszych, niedawno do wszystkich szkół trafiły odblaski, przekazane przez
PZU.

odczas odwiedzania grobów mieszkańcy naszego miasta będą
mogli skorzystać z nowego udogodnienia - zniczomatów. Trzy
P
z nich pojawiły się na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej, kolejny na
cmentarzu przy ul. Kamiennogórskiej. Można tu w prosty sposób
nabyć wkład do znicza, a w przyszłości będą dostępne także znicze.
Urządzenia znajdują się tuż przy głównych wejściach do nekropolii.
Zniczomaty zapewniają szybki i prosty zakup wkładów oraz
zniczy o każdej porze. Zaletą opisanych urządzeń jest ich intuicyjna obsługa, także dla osób starszych i niepełnosprawnych,
oraz fakt, że dla prawidłowego działania nie wymagają prądu.

Msze i procesje na cmentarzach 1 listopada
G cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej
- msza św. o godz. 13:00, po mszy procesja
G cmentarz przy ul. Kamiennogórskiej
- msza św. o godz.14:00, po mszy procesja

Trwa nabór wniosków
o przyznanie środków
na podjęcie działalności gospodarczej

O środki na działalność gospodarczą można ubiegać się
w ramach projektów:
I „Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia
pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
świdnickim”
Projekt skierowany jest do osób od 30. roku życia,
zarejestrowanych jako bezrobotne (należące do I lub II profilu
pomocy), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoba bezrobotna
nieprzerwanie przez okres ponad 12. miesięcy - należy
uwzględnić faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym
również okres przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie
Pracy),
- osoby niskowykwalifikowane (tj. posiadające wykształcenie
maksymalnie ponadgimnazjalne).
I „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie świdnickim (I)”
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat
pozostające bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne
(należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły
w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie
ostatnich 4 tygodni) - tzw. młodzież NEET.
Średnia kwota dotacji 15.000,00 zł.

Chcesz wyjechać do pracy
za granicą? Czytaj umowę
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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N

a rynku nie brakuje
ofert do pracy za granicą. Wiele osób decyduje się szukać lepszych
warunków finansowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy
Francji. Jak znaleźć dobrą, uczciwą i pewną ofertę? Odpowiedzi na te pytania można było
znaleźć podczas spotkania z Europejskimi Służbami Zatrudnienia Eures.
Kolejne już warsztaty dla osób poszukujących pracy w Unii
Europejskiej zorganizował Wydział Promocji UM w Świebodzicach oraz Powiatowy Urząd
Pracy Filia w Świebodzicach.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 15 października, w Miejskim Domu Kultury.
Specjalistka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marta Kędzierska, zajmująca się właśnie
ofertami pracy za granicą, omówiła najważniejsze kwestie,
związane z bezpiecznym poszukiwaniem ofert wyjazdowych.
Chętnie odpowiadała także na
pytania osób, które zdecydowały
się wziąć udział w warsztatach.
Tematyka zainteresowała około
20 świebodziczan.
- Należy przede wszystkim
dokładnie sprawdzić umowę,
powinny być na niej dane praco-

dawcy, adres, podana stawka
godzinowa - wskazywała Marta
Kędzierska.
Wiele osób przyznało, że planuje wyjazd za granicę, niektórzy wzięli udział w targach

transgranicznych, które tydzień
wcześniej odbyły się w Świdnicy, i otrzymali już kilka interesujących ofert. Przyszli na spotkanie właśnie po to, by zdobyć
większą wiedzę w tym zakresie.

Liczy się każda kropla
wych Dawców Krwi w Świebodzicach.
Akcję „osłodziła” tradycyjnie nasza
Śnieżka-Invest, przekazując Michałki.
Kolejna, tym razem stacjonarna zbiórka, odbędzie się 2 listopada, w Miej-

skim Domu Kultury. Podczas zbiórki
rozlosowana będzie niespodzianka,
ufundowana przez firmę Tester.
Serdecznie zapraszamy w godz. 10:0014:00.

fot. agnieszka bielawska-pękala

M

imo odstraszającej aury, deszczu i chłodu aż 21 osób oddało
krew w krwiobusie, który przez
kilka godzin parkował w centrum miasta. Mobilna zbiórka krwi odbyła się
w czwartek, 15 października. Nie zawiedli stali krwiodawcy, ale kilka osób po
raz pierwszy wzięło udział w akcji.
- Decyzję podjąłem spontanicznie,
przechodziłem po prostu obok, zobaczyłem ambulans, no i jestem - powiedział
nam jeden z krwiodawców.
Dzięki takim osobom podczas każdej
zbiórki w naszym mieście udaje się
zebrać od kilku do kilkunastu litrów bezcennego leku. Czwartkowy wynik to 9,5
litra. Dziękujemy.
Organizatorem akcji byli: Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Klub Honoro-

Obecnie, jak wyjaśniała specjalistka Eures, najwięcej jest
ofert do pracy w Niemczech
i innych krajach niemieckojęzycznych. Wymagana jest
choć minimalna znajomość języ-

ka. Poszukiwani są m. in. kierowcy, monterzy, ale także
osoby do opieki nad seniorami.

Sid czyli Kiler czyli psia
historia z happy endem

iło pisać o takich historiach
zwłaszcza, że nasza Gazeta miaM
ła tu swój niemały udział!

W poprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcia dwóch piesków, które
trafiły do schroniska Uciechów. Szukaliśmy dla nich domu, zwłaszcza dla
jednego z kundelków, staruszka nazwanego przez opiekunów schroniska
Sidem. Piesek niewidzący na jedno
oko, głuchawy, bez większych szans
na adopcję. Ale przecież zawsze jest
szansa, że ktoś się ulituje, zawsze
trzeba próbować...
I okazało się, że Sid ma już dom,
a cała historia jest niesamowita. Psiak
zaginął właścicielom kilka miesięcy
temu podczas spaceru w naszym parku. Ponieważ jest głuchy i słabo widzi, nie słyszał wołania zaniepokojonych właścicieli - także starszych państwa.
Uznany za bezdomnego, został
przez Straż Miejską odtransportowany do przytuliska i tam miał dożyć
swoich dni.
Na szczęście wydanie Gazety Świebodzickiej z tą informacją trafiło
w ręce właścicieli psiaka. Ze łzami
w oczach rozpoznali swojego pupila
i natychmiast pojechali odebrać zgubę. To było naprawdę piękne przywitanie.

I

Sid naprawdę nazywa się Kiler
i zaginął 18 sierpnia. U swoich właścicieli był od 18 lat! Wspaniale, że
wrócił do domu i być może jeszcze
długo pożyje w otoczeniu kochających ludzi.
Pozdrawiamy właścicieli i wspaniałych pracowników schroniska
w Uciechowie, z którymi nasza redakcja od dawna współpracuje i chętnie zamieszcza zdjęcia i informacje
o psiakach do adopcji.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach

organizuje Zabawę Andrzejkową.
Zapraszamy 28.11.2015 r., godz. 18:00.
Wstęp 15 zł/osoba
Muzyka na żywo
ZAPRASZAMY
Zapisy w biurze PZERiI we wtorki i środy, godz. 9:00-12:00.
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inwestycje, remonty, naprawy

Nowy chodnik
na Żwirki i Wigury
Przy tej ulicy powstaje właśnie nowy, wygodny chodnik.
Nawierzchnia z kostki betonowej będzie z pewnością
łaskawsza dla przechodniów - a zwłaszcza dla pań,
które jak wiadomo lubią nosić obcasy.
Wyremontowany zostanie cały chodnik,
na odcinku od Al. Lipowych do ul. Parkowej 312 m2
plus obrzeża trawnikowe 324mb.
Koszt remontu to ok. 60 tys. zł.

Porządkowanie sieci
na Świdnickiej

Trwają prace na Królowej Elżbiety

Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę sieci i przyłączy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją osadników
ścieków w rejonie budynków ul. Świdnicka nr 1, 3, 5, 7
i ul. Wolności nr 10, 12 w Świebodzicach.
Komisja przetargowa zapoznała się z ofertami - wpłynęło
ich aż 11 - i wszystkie dopuściła do dalszego postępowania.
Informacje o dalszym postępowaniu będą dostępne
na stronie BIP, w dziale zamówienia publiczne.

Pogoda sprzyja ekipom budowlanym,
realizującym I etap budowy ulicy Królowej
Elżbiety na Osiedlu Piastowskim. Wykonywana
jest właśnie sieć kanalizacyjna i sanitarna,
w następnej kolejności ekipy zabiorą się
za sieć wodną oraz drenaż. Po wykonaniu prac
ziemnych przystąpią do wykonywania
nawierzchni. Nie będzie to jednak nawierzchnia
asfaltowa, a utwardzona (technologia podobna
do tej, zastosowanej na ul. Fieldorfa
i Andersa).
Wykonawca prac powinien je ukończyć
do 30 listopada, i o ile nie wystąpi pogorszenie
warunków atmosferycznych, powinien się
w tym terminie zmieścić.
Prace dotyczą odcinka blisko 200 metrów.
Wartość całej inwestycji to ok. 760 tys. zł.,
koszt na ten rok to nieco ponad 350 tys. zł.

Mieszkańcy zgłosili problem
i po kilku dniach został usunięty
Błyskawiczna decyzja, szybka naprawa - i schody
gotowe. Mieszkańcy podwórka u zbiegu ulic
Stawowej i Zwycięstwa zasygnalizowali problem
z uszkodzonymi schodami. Temat trafił bezpośrednio
do zastępcy burmistrza Krystiana Wołoszyna.
- Sprawa była do załatwienia od ręki, zleciłem ZGK
Świebodzice wykonanie nowych schodów i dosłownie
po kilku dniach zadzwonili zadowoleni mieszkańcy
z informacją, że schody są już gotowe
- mówi Krystian Wołoszyn.
- Sprawa została rozwiązana szybko i sprawnie,
oby tak dalej - mówi jeden z mieszkańców.

Rowy wyczyszczone
Zakończyło się oczyszczanie rowów melioracyjnych, zlokalizowanych w dzielnicy
Ciernie. Prace wykonywał ZGK Świebodzice na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
Oczyszczony został rów będący przedłużeniem ulicy Bocznej (w sąsiedztwie
gospodarstwa Namlikowo) oraz duży rów, biegnący powyżej oczyszczalni ścieków
przy ul. Strzegomskiej.
Na przeprowadzenie tych ważnych, z punktu widzenia posiadaczy upraw,
prac porządkowych, otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie pokryje 49% kosztów prac.

Utrudnienia dla pieszych
na Piłsudskiego
Trwa tu remont chodnika przy drodze
wojewódzkiej, który wykonuje DSDiK.
Piesi nie mogą poruszać się odcinkiem
od skrzyżowania z ul. Młynarską
do skrzyżowania z ul. Szkolną.
Przejście jest możliwe drugą stroną ulicy.

Rów przy ul. Strzegomskiej

Rów w obrębie ul. Bocznej

Skaczą, aż miło
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzickie lotnisko staje
się coraz popularniejszym miejscem do wykonywania tego typu
skoków, jak informuje Grzegorz Glegoła, Prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach, w tym roku było ich już
niemal 300. 30 osób zostało
przeszkolonych.
A wszystko bezpiecznie i bez
urazów.
Gratulujemy.
I

Program na „tak”

Europejski „Prom”

Uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2015 w Brukseli

października 2015 r. w Parla-mencie Europejskim odbyła się uroczy14
stość wręczenia Europejskiej Nagrody

Obywatelskiej 2015. Jednym z tegorocznych laureatów, nominowanym przez
Poseł Lidię Geringer de Oedenberg, była
Fundacja Integracji Społecznej „Prom”
znana między innymi z kampanii społecznej „Jedni z wielu”, realizowanej na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Fundacja współpracują z Gminą Świebodzice, obecnie wspólnie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej realizuje projekt skierowany do seniorów.
Nagrodę przyznaje Parlament Europejski od 2008 roku w uznaniu wkładu
we współpracę europejską i promowanie

wspólnych wartości. Tylko europosłowie
mają prawo nominować kandydatów do
nagrody.
W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, zaproszony przez Laureata i europosłankę, w związku z tym, że miasto
w partnerstwie z Fundacją realizuje już
i realizowało projekty, a także aplikuje
i będzie aplikowało o nowe.
- To szczególne wyróżnienie zapewne
dodatkowo wzmocni Fundację i zmobilizuje jej Zarząd do dalszych aktywności na
rzecz integracji społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem, dzieci, młodzieży
i seniorów - komentuje przewodniczący
Łukasz Kwadrans.

środę 7 października odbyW
ło się kolejne już posiedzenie Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego - ciała społecznego, powołanego z inicjatywy organizacji pozarządowych, do
opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej świebodzickich
NGO'sów.
Podczas posiedzenia członkowie pochylili się m.in. nad tematem konsultowanego Programu
Współpracy Gminy Świebodzice
z organizacjami pozarządowymi.
Projekt dokumentu regulującego
zasady współpracy samorządu
z sektorem pozarządowym, a także określający obszary, w których

Nagrodę dla Fundacji odebrał
jej prezes, Janusz Balkowski.
Na zaproszenie laureata w uroczystości
wziął udział Przewodniczący RM
Łukasz Kwadrans

Magia Świąt na Rynku
J
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FOT. UŻYCZONE

F

undacja Wadera zorganizowała na naszym lotnisku kurs spadochronowy
dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legnicy.
Wykonano 30 skoków, pod
okiem instruktora spadochronowego Jacka Brzezińskiego.
Młodzież miała niesamowitą
frajdę, o czym świadczą uśmiechnięte twarze uczestników
i liczne, entuzjastyczne wpisy na
FB.
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uż niebawem ulice miast rozświetlą
świąteczne iluminacje, a większości
z Państwa udzieli się wyjątkowy klimat
Bożego Narodzenia. Wpisując się w ten nastrojowy czas na świebodzickim rynku
w dniach 13-20 grudnia 2015 r. odbędzie
się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas
tego wyjątkowego wydarzenia odwiedzający będą mogli nabyć od wystawców
różnorodne wyroby odwołujące się swą
tematyką do okresu świątecznego. Na dwu-

nastu stanowiskach przygotowanych w stylowych drewnianych domkach, nie zabraknie więc tradycyjnych choinkowych ozdób
i stroików, świątecznych pyszności, ceramiki, a także produktów lokalnych wytwórców.
Imprezie towarzyszyć będą dodatkowe
atrakcje artystyczne.
Osoby zainteresowane wystawieniem do
sprzedaży swoich wyrobów i produktów
zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Pro-

mocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
oraz zapoznania się z regulaminem wydarzenia.
Termin: 13-20 grudnia 2015 r. (w godz.
11:00-18:00)
Miejsce: Rynek w Świebodzicach
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
I

realizowane będą w roku 2016
zadania publiczne, otrzymał pozytywną opinię członków Rady.
Ponadto, na spotkaniu zdecydowano o organizacji specjalistycznego
szkolenia dla przedstawicieli organizacji z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie z budżetu
Gminy oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Szkolenie to ma
zostać przeprowadzone jeszcze
w listopadzie, przed okresem
otwartego
konkursu
ofert,
dzięki współpracy świebodzickiej
GRDPP oraz Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej UM z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.

Nie pyli, nie smrodzi
8

wydarzenia
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i wygląda jak stacja kosmiczna

Komin nowej kotłowni
wzbudził niemałą sensację na
osiedlu - mieszkańcy podobno
dopytywali, czy odbywać się
tu będzie produkcja biogazu...

Burmistrz Kożuchowicz, jako gospodarz miasta, został
poproszony o udział w symbolicznym przecięciu wstęgi
przez DZT Service w marcu
tego roku. Aktualnie dzierżawiona jest przez DZT Ciepło, która
odpowiada za kompleksową
modernizację inwestycji, do
której wliczyć należy przede
wszystkim wymianę kominów
oraz instalacji układu oczyszczania spalin czy wymianę kotłów,
które osiągają ponad 20% wyższą sprawność przy mocy termicznej poniżej 1 MW. Mimo
kosztu unowocześnienia kotłowni, który wynosi ok. 1,8 mln zł,

cena dla odbiorców ciepła oraz
ciepłej wody nie uległa zmianom.
- Jesteśmy niebywale dumni
z tej inwestycji, ponieważ jest to
pierwszy obiekt, który w całości
należy do DZT Service. Obiekt
zakupiliśmy w marcu i mimo tak
krótkiego czasu udało nam się
przeprowadzić jego gruntowną
modernizację, dzięki której
mieszkańcy Świebodzic przestaną odczuwać uboczne skutki
funkcjonowania kotłowni - in-

Powody do radości mają i władze samorządowe, i władze
Spółdzielni Mieszkaniowej: od lewej burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, wiceprezes SM Sylwia Wawrzyńczyk i radny
miejski Jacek Żygłowowicz

Dzieci z „Trójki” mają wielkie serca

Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3
wzięli udział w zbiórce
artykułów szkolnych
dla polskiej szkoły
na Ukrainie. Akcja została
zorganizowana przez IV
Liceum Ogólnokształcące
im. Orląt Lwowskich,
a opiekunami były:
p. G.Gorska,
p. A. Kiryczuk
i p. A.Szarzyńska.
Zaangażowanie było
bardzo duże zarówno
ze strony młodszych
dzieci jak i starszych.
Zebrano cztery kartony
(zeszytów, bloków, wycinanek, kredek, farb, plastelin, ołówków, długopisów, flamastrów,
gumek do mazania, temperówek, nożyczek itp).
Paczki z artykułami szkolnymi zostały przekazane organizatorom i teraz są już w drodze
do naszych kolegów i koleżanek na Ukrainę. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w akcję
i podzielić się z potrzebującymi.
Brawo Trójka!

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

T

e potężne, lśniące rury
trochę przypominają
małą wyrzutnię rakiet.
Ale spokojnie - to tylko
nowa instalacja w zmodernizowanej kotłowni na Osiedlu Sudeckim. Właściciel - DZT Service - zainwestował blisko 2
mln zł, by ogrzewać osiedlowe
mieszkania ekologicznie - i na
szczęście po dotychczasowych
stawkach.
Kotłownię otwarto w czwartek, 22 października.
W uroczystości udział wzięli
m.in. burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbieta Krzan oraz
Wiceprezes Sylwia Wawrzyńczyk, przedstawiciele lokalnych
samorządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz firm,
które były zaangażowane w proces jej modernizacji. Gospodynią spotkania była Prezes DZT
Service Jolanta Suława.
Kotłownia położona przy ul.
Pułaskiego 10 na terenie Osiedla
Sudeckiego została zakupiona

Paliwem jest miał, a dzięki nowemu systemowi wszystko odbywa się z mniejszą szkodą
dla środowiska i okolicznych mieszkańców.
formuje Jolanta Suława, prezes
zarządu DZT Service.
- Dziękuję za tę inwestycję,
jest ona niezmiernie ważna
z punktu widzenia ochrony środowiska ale i mieszkańców, którzy przestaną odczuwać przykre
dolegliwości ze strony takiego
„sąsiada” - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, składając
podziękowania na ręce Prezes
DZT Service, Jolanty Suławy.
W spotkaniu wziął udział
także Jacek Żygłowicz, radny
miejski, który reprezentuje obszar osiedla i który także wielokrotnie zabiegał o modernizację
starej kotłowni.
Kotłownia ogrzewa Osiedle
Sudeckie - głównie zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach (ponad 600 lokali),
ale także wspólnoty mieszkaniowe (ponad 200 lokali), w których znajdują się także mieszkania komunalne.

Staraliśmy się, by inwestycję zrealizować jak najszybciej,
a przerwa w dostawie wody była zaledwie kilkudniowa
- podkreślała Jolanta Suława, szefowa DZT
Za sprawą wprowadzonych
zmian kotłownia jest ekologiczna i już teraz spełnia wymogi
Unii Europejskiej, które w Pol-

sce mają obowiązywać od 2020
roku.

Starszak - to brzmi dumnie

aluszki z naszej Niezapominajki uczestniczyły 20
M
października w uroczystym Pa-

sowaniu na Przedszkolaka, które
nie było zwykłą formalnością.
Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie
i taneczne. Pokazały wszystkim,
jak świetnie radzą sobie z nowymi wyzwaniami. Przed uroczystym pasowaniem dzieci musiały złożyć przyrzeczenie. Wielkim przeżyciem było dotknięcie
każdego zaczarowaną kredką
oraz otrzymanie dokumentu
w postaci dyplomu, potwierdzającego awans każdego uczestnika zabawy. Radosnej zabawie
chętnie towarzyszyli rodzice.
Kolejny raz dzieci przekonały
się, że wspólna zabawa jest najlepszym sposobem na przeżycie
radosnych chwil w przedszkolu.
I

I

Młodzi piszą o fantasy
wydarzenia
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Młodzież nie czyta
książek? Akurat!
Nie dość, że czyta,
to jeszcze sama pisze
- i to jak! Aż 42 młodych
twórców wystartowało
w konkursie na
opowiadanie fantasy,
ogłoszonym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną

W

ręczenie nagród
w konkursie odbyło
się w czwartek, 22
października, w Od-

dziale Dziecięcym Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Na zaproszenie dyrektor biblioteki Małgorzaty Grudzińskiej w spotkaniu wzięli
udział goście: Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn oraz przedstawiciele firm,
które były sponsorami głównych
nagród dla młodych pisarzy:
Defalin - Małgorzata Trojanowska oraz Marta Srokowska z firmy Aquapol.

piątek, 30 X 2015
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Zgłoszone do konkursu opowiadana zaskoczyły kreatywnością, pomysłowością, bogactwem języka. Jury miało spory
kłopot w ocenie i wybraniu najlepszych prac. Jak podkreślano wszystkie zasługują na docenienie.
Nagrody i wyróżnienia wręczono w dwóch kategoriach,
dzięki pozyskaniu sponsorów
zwycięzcy mogli otrzymać
m. in. tablety i czytniki e-booków.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Młodzi autorzy byli mile
zaskoczeni atrakcyjnymi
nagrodami, ufundowanymi
przez sponsorów

Kategoria I
Miejsce I - Zofia Październiak - „Czarna Dziura”
Miejsce II - Paulina Ptak - „Magiczne wakacje”
Miejsce III - Alicja Janik - „Zaczarowane nutki”
Wyróżnienie - Julia Cieślińska - „Czarnoksiężnik i srebrzysta
kula”
Wyróżnienie - Aleksandra Ludwinowska - „Magiczne stworki”
Wyróżnienie - Julia Szymańska - Fantastyczne niebo”
Patrycja Cieloszyk - „Tajemnica bursztynowego zamku”
Dawid Drabczyk - „Orki i elfy”
Amelia Dzwonkowska - „Amelia czy Ailema”
Dawid Fuja - „Dzielny śmiałek”
Olgierd Hodel - „Mistrzowie żywiołów”
Maria Kajewska - „Pudełko”
Tymoteusz Kołaczek - „Władca umysłów - Mityczne opowieści”
Patrycja Szachniewicz - „Moja przygoda na różowej planecie”
Damian Walczak
Paulina Witczak - „Instynkt”
Mikołaj Wójtowicz - „Wycieczka do fantastycznego ZOO”

Kategoria II
Sponsorzy
G PWPO-T PROMONT - Andrzej i Anna Szczurek (tablet Lenovo)
G Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. - dyr. Jacek

Sikorski (tablet Lenovo)

G Centrala Aquapol Generalne Przedsiębiorstwo w Polsce

- Cecylia i Krzysztof Tabisiowie (2 czytniki e-booków)

G PPHU Defalin - Prezes Lubomir Trojanowski - (2 odtwarzacze

mp3/mp4)

G ANDY Techniczne Zaopatrzenie Biur - Lilianna i Andrzej

Chuchro (bluza polarowa i zestaw majsterkowicza)

G Sklep komputerowy Olcom - Marta Oleśkiewicz

- (5 szt. pendrive, 3 myszki bezprzewodowe, słuchawki)

G Sklep Obuwniczy PLUS - Adam i Lidia Pofelscy

Jury
Tadeusz Rubnikowicz - tłumacz rosyjskiej literatury fantasy
Joanna Lis - katechetka, bibliotekarka
Aneta Sterna - pedagog, animator kultury
Elwira Kirklo-Rusek - katechetka
Anna Nowak - polonistka z SP 3
Agnieszka Okarmus - bibliotekarka, moderatorka Dyskusyjnego
Klubu Fantasy

(torba sportowa)

G DW Delikatesy - słodki poczęstunek ufundowali Państwo

Dorota i Witold Zającowie
Nagrody książkowe:
G Księgarnia Matras
G Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska
G Fire-Media
G Hurtownia Książek Biały Orzeł
G Hurtownia książek Kaprys

Miejsce I - Alicja Farej - „Kamienne fundamenty”
Miejsce II - Anna Ryszawy - „Podróż do przyszłości”
Miejsce III - Hanna Nowak - „Gorączka astronautów”
Wyróżnienie - Emilia Goll
Wyróżnienie - Julia Dubina - „Anioły nie gryzą”
Wyróżnienie - Wiktoria Palej
Adrianna Banaszkiewicz
Adam Chlebowski - „Wodospad przygód”
Maciej Dembiński - „Smokobójca”
Dominika Dołhań - „Kraina tajemnic”
Angelika Falacińska - „Wystarczy spojrzeć”
Anna Iwańska - „Narodziny bohaterki”
Weronika Kobos - „Ja księżniczka, ja łowca”
Nicola Kościelska - „Story of a broken Heart”
Daria Kulesza - „Kiedy nadejdzie koniec...”
Hubert Muszyński
Jagoda Nawrocka - „Nocna Straż”
Julia Partyka
Maria Partyka - „(Nie)Człowiek”
Anna Rajca - „Przyjaźń zamiast złota”
Dawid Seydak - „Mały Duży Dom”
Dominika Siekierzyńska - „Poszukiwany przez Republikę”
Kinga Szymańska - „Porwanie chochlików”
Luiza Wierzbicka - „Kappa”
Aleksandra Woźniak

Biliśmy rekord, udało się!
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dzy godziną 12:00 a 12:30. Do
akcji przyłączyły się Świebodzice, bo w naszym mieście sztab
Orkiestry jest aktywny przez
cały rok.
Do próby przystąpiły dzieci
i młodzież z czterech placówek:
Szkoły Podstawowej nr 2 i 4
oraz Gimnazja nr 1 i 2. Fantomy
użyczyło Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Integracyjnych. Wydarzenie odbyło się
w hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice.
- Akcja była bardzo udana,
resuscytację bez przerwy prowa-

dziło 66 młodych ratowników na
16 fantomach, na koniec wszyscy obejrzeliśmy film dotyczący

udzielania pierwszej pomocy
- mówi Zofia Marek, szefowa
świebodzickiego Sztabu.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

d maluszków po gimnazjalistów - w sumie
66 młodych ratowników ze Świebodzic
brało udział w piątkowej próbie
pobicia rekordu w resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, prowadzonej przez jak największą
ilość osób. Akcję zorganizowała
Fundacja WOŚP.
Do bicia rekordu zgłosiło się
ponad tysiąc instytucji w Polsce.
Już wiadomo, że ubiegłoroczny
rekord został pobity.
Bicie rekordu obyło się w całej Polsce 16 października, mię-
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oświata
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Być młodym i przetrwać…
D

o takiego wniosku sprowadziła się IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka, która w tym roku poświęcona była książce 7 dni
Eve Ainsworth. Tematyka tej
książki jest zdecydowanie młodzieżowa i dotyczy przemocy
w szkole, dręczenia i upokarzania młodych ludzi przez ich
rówieśników. Choć zapewne
uważny dorosły czytelnik znalazłby tam wątki zasługujące na
refleksję, przez pryzmat własnych doświadczeń wychowawczych.
Już po raz czwarty świebodzicka biblioteka brała udział
w Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej, a po raz pierwszy
uczestniczyli w niej członkowie
młodzieżowego Dyskusyjnego
Klubu Książki, który powstał
w marcu 2015 roku. Uczestnicy
dyskusji zastanawiali się, jakie
były intencje autorki i jaki przekaz płynie z treści książki.
Książka przedstawia 7 dni
z życia dwóch głównych bohaterek: Jess i Kez. Pierwsza
z nich nie ma łatwego życia i to
zarówno w domu, jak i w szkole. Ojciec Jess odszedł i nie
utrzymuje z nimi kontaktu.
Matka po pracy, spędza więcej
czasu przy komputerze niż

z własnymi córkami. Dbanie
o dom, robienie zakupów,
sprzątanie czy gotowanie, nie są
jej mocną stroną. Tak więc
nastoletnia Jess musi opiekować się młodszą siostrą, a także
zajmować się domem. W szkole jest jeszcze gorzej. Jej prześladowczyni - Kez, przy każdej
sposobności stara się ją upokorzyć. Powodów jest wiele: otyłość Jess, niestaranny ubiór, nieumyte włosy. Każdy powód jest
dobry.
Natomiast Kez jest ładna, ale
przede wszystkim uważa się za
lepszą od innych. Niewielu wie,
że w domu również nie ma
łatwo. Ojciec nadużywa alkoholu i terroryzuje członków
rodziny. Matka to uległa kobieta spełniająca polecenia swojego męża, którą Kez obwinia za
uległość i brak odwagi by prze-

ciwstawić się domowemu tyranowi.
Dyskutujący - wśród których
byli przedstawiciele co najmniej kilku pokoleń, wysnuli
kilka hipotez, które dość szczegółowo omówiono, z punktu
widzenia własnych doświadczeń i obserwacji najbliższego
otoczenia. Po pierwsze uznano,
że temat prześladowań jest
tematem aktualnym i uniwersalnym, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania.
Może mieć różne podłoża - niski status społeczny, stan zamożności, otyłość lub niedowaga,
nieporadność, niepełnosprawność i wiele innych.
Dyskutanci
jednigośnie
uznali także, że przemoc sama
w sobie jest złem, bez względu
na to kto jest jej sprawcą, a kto
ofiarą. Nic nie usprawiedliwia
przemocy i nie ma na nią przyzwolenia, jest niedopuszczalna
niezależnie od tego, kto jej doświadcza. Książka Eve Ainsworth jest głosem sprzeciwu
wobec przemocy, zarówno
w domu, jak i w szkole.
Omawiając wspomnianą
książkę odwołano się również
do kilku filmów: Przytul mnie,
Ucieczka w milczenie, Twardziel, Precious, 2:37, a także

książki Szkoła latania Sylwii
Trojanowskiej. Każda z tych
pozycji traktuje o prześladowaniu w szkole i różnych sposobach radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. W przypadku filmu
Precious, szkoła okazała się
zbawieniem. To tam główna
bohaterka znajduje wyrozumiałość i wsparcie, na które nie
mogla liczyć w rodzinnym
domu. Również podczas dyskusji padały pytania, gdzie młody
człowiek doświadczający przemocy w szkole ma szukać ratunku. Wskazywano na pedagoga, pielęgniarkę szkolną, rodzica, wychowawcę, telefon zaufania.
Wśród członków Klubu biorących udział w dyskusji były:
Sandra Wiktorek z Technikum
Hotelarskiego w Świdnicy,
Aleksandra Filipczuk, Malwina Stopyra, Aleksandra Kołakowska z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Cierniach, Aniela Tarkowska ze Szkoły Podstawowej Nr
2, Emilia Wzgarda z Gimnazjum nr 1 oraz bibliotekarki
ze świebodzickiej biblioteki.
Gościem specjalnym był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach Jan
Klepiec.

Stypendyści ministra
wcześniej informowaw dniu 16 października
J2015akliśmy,jużr. Konrad
Szwarc, uczeń

Liceum Ogólnokształcącego
w Świebodzicach, otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
edukacyjne. Uroczystość odbyła
się w Auli dawnej Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego
- Auditorium Minus. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tej uroczystości.
Miło nam także poinformować, że uczennica naszej szkoły
- Oliwia Felkowska została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne. W roku szkolnym 2014/2015
Oliwia była najlepszym uczniem
LO Świebodzicach, osiągając
średnią ocen 5,60.

Serdecznie gratulujemy Konradowi i Oliwii i życzymy dalszych sukcesów.
Urszula Zyska

I już wszystko jasne
społeczeństwo
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Świebodzice mają podwójną reprezentację w Sejmie

A

nna Zalewska z PiS i Ireneusz Zyska z Kukiz'15 to
świebodziczanie, którzy zdobyli mandaty poselskie w wyborach parlamentarnych. W całym okręgu wałbrzyskim osiem mandatów
zostało rozdzielonych między trzy ugrupowania: 4 dla Platformy Obywatelskiej, 3 dla Prawa i Sprawiedliwości,
jeden dla partii Pawła Kukiza.
Ostateczne wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła w poniedziałek późnym wieczorem.
Wówczas to poznaliśmy nazwiska nowych parlamentarzystów.
W naszym okręgu większość
nazwisk nie zaskakuje.
Posłami PO zostali dotychczasowi
parlamentarzyści: wałbrzyszanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka, zasiadająca w Sejmie już trzy kadencje, Monika Wielichowska z Nowej Rudy,
zasiadająca w sejmie od dwóch kadencji, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

także wałbrzyszanka, w Sejmie jedną
kadencję. „Nową” twarzą i nazwiskiem
w okręgu wałbrzyskim był Tomasz
Siemoniak, dotychczasowy wicepremier i minister MON, który startował
z miejsca 1.
Jeśli chodzi o PiS, trzy mandaty
zostały podzielone pomiędzy: Michała
Dworczyka - nie będącego mieszkańcem naszego okręgu, ale będącego
„jedynką” na liście, Annę Zalewską,
świebodziczankę, zasiadającą w Sejmie
dwie kadencje oraz - i tu mamy nowość
- Wojciecha Murdzka, wieloletniego
prezydenta Świdnicy, który debiutuje
w roli parlamentarzysty.
Ostatni mandat przypadł w udziale
Ireneuszowi Zysce, który także po raz
pierwszy dostał się do ław sejmowych.
Senatorem z naszego okręgu wybrano Wiesława Kiliana z PO.
Nowy parlament będzie się składał
z przedstawicieli pięciu ugrupowań: PiS
(235 mandatów), PO (138), Kukiz'15

Jaki wynik osiągnęli pozostali kandydaci ze Świebodzic?
O mandat poselski z naszego miasta ubiegało się w sumie aż 5 osób.
Dwie dostały sie do Sejmu - co jest niecodziennym wynikiem zważywszy,
że o wiele większa Świdnica ma tylko jednego posła.
Sprawdźmy, jaki wynik osiągnęli pozostali kandydaci:
Maciej Uglis, KORWiN - 633 głosy, 157 w Świebodzicach
Paweł Ozga, JOW Bezpartyjni - 612 głosów, w Świebodzicach 342
Katarzyna Tylkowska, PSL - 72 głosy, w Świebodzicach 21

(42), Nowoczesna (28) oraz PSL (16).
1 mandat przypadł ,mniejszością narodowej.
W Sejmie nie ma przedstawicieli
lewicy, nie dostali się także przedstawicieli partii Korwin.
A oto kilka liczb:
Frekwencja ogólna - 50,92%
Głosy oddane na poszczególne partie
w skali kraju:
 PiS - 5 711 687 głosów, 37,58%.;
 PO - 3 661 474 głosy, 24,09%.;
 Razem - 530 349 głosów,
czyli 3,62%.;
 KORWiN - 722 999 głosów
- 4,76%.;
 PSL - 779 875 głosów, czyli
5,13%.;
 ZL - 1 147 102 głosów - 7,55%.;
 Kukiz '15 - 1 339 094 głosy, czyli
8,81%.;
 Nowoczesna - 1 155 370 głosów,
czyli 7,6%.
Frekwencja z okręgu wałbrzyskim
- 44.83%
Głosy oddane na poszczególne partie
w okręgu wałbrzyskim:
 PiS - 72 929 - 31,15%
 PO - 76 424 - 32,65%
 Razem - 7 984 - 3,41%
 KORWiN - 10 075 - 4,30%
 PSL - 7 448 - 3,18%
 ZL - 20 517 - 8,76%
 Kukiz '15 - 20 634 - 8,81%
 Nowoczesna - 15 544 - 6,64%
 Komitet Wyborczy Wyborców
JOW Bezpartyjni - 2 540 - 1,09%.

Sztuką w dyskryminację

D

ziesięcioro
młodych
świebodziczan, których
pasją jest muzyka, wyjechało w piątek 16 października
do Lipska, gdzie wzięli udział
w projekcie „Songs about life”,
będącym efektem współpracy
tamtejszego centrum kultury
z Miejskim Domem Kultury
w Świebodzicach.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, żegnając nasza młodzież,
życzył uczestnikom projektu
miłego pobytu i nawiązania nowych przyjaźni.
- Młodzi ludzie - w projekcie
udział biorą osoby w wieku od
15 do 21 lat - pasjonujący się na
co dzień muzykę i poprzez nią
wyrażający swoją wrażliwość,

wraz z towarzyszącymi im opiekunami, uczestniczyli w trwających sześć dni warsztatach
muzycznych i dyskusjach panelowych. Celem zajęć jest poruszenie kwestii dyskryminacji
rasowej, tolerancji, integracja
międzynarodowa oraz zatarcie
różnic kulturowych i politycz-

Ile głosów otrzymali kandydaci, którzy zostali posłami?
 PiS
Michał Dworczyk
Anna Zalewska
Wojciech Murdzek
 PO
Tomasz Siemoniak
Katarzyna Mrzygłocka
Monika wielichowska
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
 Kukiz'15
Ireneusz Zyska

24935
22402
5758

10,65%
9,57%
2,46%

30786
8659
8621
6421

13,15%
3,70%
3,68%
2,74%

7725

3,30%

Jak głosowały Świebodzice?
W wyborach wzięło udział 8 744 spośród 18 384 uprawnionych d głosowania
Frekwencja w naszym mieście wyniosła 47,56%.
Świebodziczanie głosowali przede wszystkim na PO - 2 550 głosów - 30,10%,
następnie na PiS - 2 443 - 28,83%, na trzecim miejscu uplasował się KW
Kukiz'15 - 1 038 - 12,25%. Najmniej - bo zaledwie 95 głosów - zdobył PSL.
Najwięcej głosów w swoim rodzinnym mieście zdobyła Anna Zalewska - 1562,
drugi wynik miał Tomasz Siemoniak - 1512, trzeci - 845 głosów należy
do Ireneusza Zyski.
Najlepszą frekwencję odnotowano w obwodowej komisji nr 3 (Przedszkole nr 2,
ul. Księcia Bolka) - 56,63%. Najwięcej głosów zdobył tu Tomasz Siemoniak
- 88. Z kolei w komisji nr 4, mieszczącej się w tym samym przedszkolu,
ale w drugim budynku, lepszy wynik uzyskała już Anna Zalewska - 94 głosy.
Najsłabsza frekwencja była -jak zawsze - w ostatniej obwodowej komisji
wyborczej, nr 22 - czyli w Szpitalu Mikulicz. Tu głosowo zaledwie 10 osób,
a frekwencja wyniosła 12,05.

nych - mówi Agnieszka Gielata, dyrektor MDK.
Grupa świebodziczan powróciła do miasta w czwartek 22
października. W ramach projektu zaplanowana jest rewizyta
młodzieży z Niemiec w Świebodzicach.


Wernisaż ku pamięci
12

kultura

piątek, 30 X 2015

W

iększość z nich od
dziesięcioleci leży
poza granicami Polski, inne nigdy nie
znajdowały się w obrębie jej
terytorium. Wszystkie łączy jednak fakt, iż stanowią nieme
pomniki polskiej tułaczki narodowej, niełatwej historii i świadectwo uciemiężenia, wskrzeszając pamięć o naszych przodkach. Majestatyczne i tajemnicze - polskie cmentarze na

Wschodzie, można było podziwiać w piątek 23 października
na wernisażu fotografii Adriana
Sitko.
Wystawa, wpisująca się
w charakterystyczny dla przełomu października i listopada
okres zadumy, przyciągnęła
wielu odwiedzających, chętnych
do zapoznania się z zebranym
przez Adriana materiałem.
Wśród przybyłych nie zabrakło
również burmistrza Bogdana

Kożuchowicza. Gości przywitała dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Agnieszka Gielata:
- W listopadzie wspominamy
zmarłych, wielu z nich pozostało
na Kresach, w obrębie Białorusi,
Litwy i Ukrainy, oraz na Zakaukaziu. Nasi przodkowie rozsiani
są po całym świecie. Dzięki pasji
Adriana możemy dziś podziwiać
fotografie nie tylko grobów, ale
miejsc pamięci narodowej.
Skompletowana z około sześćdziesięciu fotografii prezentu-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

jących polskie nekropolie, wystawa jest efektem licznych podróży autora, młodego świebodziczanina zafascynowanego odkrywaniem historii swojego
miasta oraz tropienia losów
rodaków, na obszary byłej II
Rzeczpospolitej oraz do Gruzji.
Przebywając za granicami Polski, gdzie studiował i oddawał
się swojej pasji fotografowania,
Adrian Sitko skompletował bardzo bogaty materiał dokumentujący stan polskich miejsc pamię-

Lwów, cmentarz Łyczakowski

FOT. ADRIAN SITKO

Lwów, Cmentarz Orląt Lwowskich. Pierwotne miejsce pochówku
nieznanego żołnierza, którego zwłoki złożono później w Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. „Zwłoki zabrano dnia
29 października 1925 r. i uroczyście przewieziono w dniach
30-31 października i 1 listopada do Warszawy gdzie pochowano
w mogile na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, dawniej
Saskim, jako zwłoki nieznanego żołnierza”

Wilno, cmentarz na Rossie. Kwatera wojskowa

Wilno, cmentarz Bernardyński

ci. Eksplorując cmentarze
w Wilnie, Zborowie, Lwowie,
Stanisławowie czy Tbilisi,
utrwalił na kliszach przejmujący
obraz epitafiów i mogił, pod
którymi spoczywają ciała Polaków.

Wszystkich, którzy nie mieli
jeszcze okazji obejrzeć ekspozycji zapraszamy do odwiedzenia
wystawy w siedzibie Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach. wystawa będzie czynna do
6 listopada.

rozmaitości
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Włoska gra

Wystawa zegarów
- coraz bliżej!
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IV Wałbrzyskie Bocce Dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

FOT. ŚDS

W

Pani Jadwiga
bardzo dziękuje
za znalezienie portfela
i uczciwe oddanie go
w dniu 15 października 2015 r.

Pamięci Sybiraków
- ciąg dalszy
ok 2015 jest dla nas Polaków - którzy przetrwali
R
zesłanie na Sybir - czasem szcze-

gólnym.
W roku bieżącym mija bowiem 75 lat od tamtych straszliwych przeżyć, związanych
tak z samą wywózką z rodzinnych domów, jak też z długoletnim, katorżniczym pobytem
na zesłaniu.
Mijający czas - choć upłynęło go już aż tyle - nie zdołał
zatrzeć w naszej pamięci tamtych tragicznych zdarzeń oraz
bolesnych przeżyć i doznań.
Jak żywe wracają i stoją nam
przed oczami tamte zesłańcze
lata.
Z długiej listy tragicznych
losów Polaków na zesłaniu
najgorszą, niezaprzeczalnie była śmierć bliskich. Śmierć,

która była nieomal codziennością. Około 30% Polaków
z ponad 1 miliona wywiezionych , nie wróciło bowiem do
kraju - zmarła na zesłaniu.
Właśnie ten bolesny fakt jest
powodem, dla którego - obchodząc tegoroczne sybirackie
jubileusze - oddaliśmy hołd
tym zmarłym Polakom.
Odczytany wówczas pod
tablicą epitafijną „Apel Pamięci Zmarłych Poległych”
zamieszczamy poniżej w pełnym brzmieniu. Podczas uroczystości, ze względów organizacyjno-czasowych, został on
przedstawiony w nieco skróconej formie.
Sybiracy
z koła Związku Sybiraków
w Świebodzicach

środę, 14 października, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach miał przyjemność uczestniczyć w IV już edycji turnieju
w Bocce.
Bocce to pochodząca z Włoch
gra przypominająca angielską
grę w kule (lawn bowls). Głównym założeniem tej dyscypliny
jest dążenie przez zawodników
przeciwnych drużyn do potoczenia kuli po korcie tak, by znalazła się jak najbliżej tzw. palliny.
Jest to mała kulka, którą wprowadza się do gry na początku
meczu.
Wałbrzyskie Bocce zrzeszają
zawodników z wielu Ośrodków

m.in. WTZ przy ul. Ogrodowej,
Stowarzyszenie Pomocy na
rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Świebodzic
czy zaprzyjaźniony nam Środowiskowy Dom Samopomocy
z Wałbrzycha przy ul. Duracza.
Po raz kolejny dziękujemy za
zaproszenie na turniej Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy z Wałbrzycha.
Dzięki takim imprezom rozwija
się w naszych podopiecznych
wiele cech. Współzawodnictwo
ale i partnerstwo, współpraca
w drużynie, dbanie o jej dobro,
wspieranie drużyny.
Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim pozostałym
drużynom!

bieżącym roku mija 130. rocznica śmierci Gustava
W
Beckera. Z tej okazji Towarzystwo 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 dniach 11-15
listopada 2015 roku w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności13.

APEL PAMIĘCI
ZMARŁYCH I POLEGŁYCH
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

W 75-tą rocznicę masowych zesłań
Polaków na tereny byłego Związku Radzieckiego, rozpoczętych w 1940 roku, my
Sybiracy zrzeszeni w Kole i Związku Sybiraków w Świebodzicach, stojący tu
w wielkim skupieniu i zadumie przy SYBIRACKIM ZNAKU PAMIĘCI oraz wizerunku WIELKIEGO SYBIRAKA, marszałka
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, składamy dziś
hołd tym wszystkim Polakom wywiezionym
na Sybir, którzy ponieśli największą ofiarę
- zmarli na zesłaniu oraz polegli walcząc na
frontach II Wojny Światowej.

i o tych, które w bezsilności i rozpaczy trwały do ostatniego tchnienia, do końca, przy
swoich umierających dzieciom.

Z drżącymi sercami myślimy i pamiętamy
o wszystkich osieroconych polskich dzieciach, które nie mając nikogo bliskiego
- z rodziny lub spoza niej - były kierowane
do radzieckich domów dziecka tzw. dietdomów i tam, w tych sierocińcach zmarły, nie
doczekując powrotu do Polski.

Należny hołd składamy bohaterskim
Sybirakom i Sybiraczkom - naszym ojcom,
wujkom i stryjkom, starszym braciom i siostrom - którzy wstępując do Polskich Sił
Zbrojnych, tworzonych na terenie Związku
Radzieckiego w latach 1941-1944, polegli na
wojennych frontach walcząc o wolną i niepodległą Polskę - „Za naszą i waszą wolność” w szeregach: Armii Andersa, Armii
Berlinga oraz I Samodzielnego Batalionu
Kobiecego im. Emilii Plater.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Składamy hołd setkom Polaków - osobom
starszym, chorym i dzieciom - którzy nie
przetrwali męczarni transportu do miejsc
zesłania i jako pierwsze ofiary deportacji
zmarli w czasie wiezienia tygodniami
w towarowych wagonach; tym Polakom,
których ciała wyrzucane na nasypu kolejowe
wzdłuż torów znaczyły trakt naszych zesłań.

Pamiętamy o Polakach umierających
tysiącami na zesłaniu z głodu, chłodu, upału,
chorób i wycieńczenia przymusową, katorżniczą, ponad ludzkie siły pracą w; kopalniach, przy wyrębie lasów i spławie drewna,
przy budowie kolei żelaznych, w kołchozach
i sowchozach. O tych wszystkich zmarłych
Polakach zniewalanych, upokarzanych
i pozbawionych nadziei powrotu do upragnionej Ojczyzny.

My Sybiraczki i Sybiracy z Koła Związku
Sybiraków w Świebodzicach dziś potwierdzamy, że prawdę o zesłaniach i o martyrologii wschodu narodu polskiego - objętą nakazem milczenia przez ponad 40 powojennych
lat - będziemy nadal przekazywać wszystkim pokoleniom Polaków i utrwalać ją
w różnych formach, wypełniając w ten sposób naszą powinność wobec nieżyjących już
Polaków - Sybiraków oraz realizując naszą
związkową misję i zarazem przesłanie:
„Zmarłym pamięć, żyjącym - pojednanie.”

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Z największą czcią zachowujemy w naszej pamięci tysiące polskich matek ciężko
pracujących, zmarłych na zesłaniu, które
ratując swoje dzieci od niechybnej śmierci
głodowej odbierały sobie od ust skąpo
wydzielane dzienne racje chleba. Te - które
nierzadko przygarniały też do siebie osierocone polskie dzieci oraz utrwalały w rodzinach mowę ojczystą i wiarę. Pamiętamy też

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

CZEŚĆ PAMIĘCI!

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!
Szczególny hołd składamy wszystkich
niezliczonych ofiarom totalitarnego, stalinowskiego reżimu Polakom. Zamęczonym
w więzieniach, łagrach i gułagach oraz nieludzko pomordowanym w miejscach kaźni
i straceń.

Świebodzice, DZIEŃ SYBIRAKA
- 17 września 2015 r.
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sobotę 17.10.2015
roku odbyły się II
Ogólnopolskie Zawody Pływackie
TORPEDA CUP w Oleśnicy.
Wśród 26 klubów reprezentowanych przez 433 zawodników, nie
zabrakło również przedstawicieli KS Rekin Świebodzice. Nasz
Klub reprezentowało 30 zawodników.
Podczas zawodów mających
typowo sprinterski charakter podziwialiśmy zmagania zawodników na dystansach 50 i 100
metrowych. Jedynym dłuższym
dystansem było 200 m stylem
zmiennym.
Zawody rozpoczęły się dystansem 50 m w stylu dowolnym.
Nasi zawodnicy mimo intensywnych treningów w większości popoprawiali swoje czasy lub
utrzymali osiągnięte niedawno
życiówki. Zdobyliśmy medale
prawie w każdym roczniku. Złoto - Miłosz Knihnicki, srebro
- Emilia Cajzer, Vanessa Popiel, Paweł Hyckowski, brąz
- Aleksandra Obajtek, Hanna
Zawadzka, Filip Woliński.
W kolejnej konkurencji na starcie pokazali się żabkarze na dystansie 100 m. Choć mieliśmy ich
niewielu, to jednak pokazali
„siłę Rekina” Medale zdobyli:
złoto - Aleksandra Obajtek,
srebro - Andrzej Damsz, brąz
- Martyna Borczyk.

Bardzo duża ilość zawodników zgłoszona do dzisiejszych
zawodów, spowodowała, że
z minuty na minutę powiększało
się opóźnienie w startach do
poszczególnych konkurencji.
Nie przeszkadzało to jednak naszym zawodnikom, którym cały
czas dopisywały humory i z dumą prezentowali swoje umiejętności pływackie. Po żabkach
wystartowali grzbieciści zaczynając od dystansu 50 metrowego. Medal brązowy zdobyła
Julia Chryplewicz.
100 metrów stylem motylkowym popłynęła czwórka naszych pływaków. W tym pięknym pod względem widowiskowym oraz trudnym pod względem wysiłkowym stylu zdobyliśmy: złoto - Filip Woliński, srebro - Gracjan Giezek i brąz
- Marcelina Glejzer.
Starty indywidualne w pierwszym bloku zakończono konkurencją 200 metrów stylem
zmiennym. Tutaj również mieliśmy czterech reprezentantów,
złoto wywalczyła Hanna Zawadzka.
Przed przerwą obiadową odbyły się, chyba najbardziej lubiane przez zawodników i kibiców
starty sztafet. Na dzisiejszych
zawodach rozgrywano sztafety
mieszane 8 x 50 m stylem dowolnym. Nasz trener wystawił
dwie drużyny. Jedna z nich

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Porażka w Pucharze Polski

W rozegranym we wtorek 27 października meczu ćwierćfinału
Pucharu Polski na szczeblu okręgu wałbrzyskiego zespół MKS
Victorii Świebodzice przegrał na własnym boisku z drużyną
Górnika Wałbrzych 1:5 (1:2). Honorową bramkę dla naszego
zespołu zdobył w 5 min. spotkania Marcin Bałut. Nasz zespół
odpadł z rywalizacji pucharowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Borek,
Jędrasiewicz, Niemczyk, Traczykowski, Zyl, Błaszczak,
Gawlik, Borgoń, Błażyński, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Magiera, Struski, Rosicki.

Juniorzy rozgromili Nysę

W rozegranym w niedzielę 15 października meczu 11. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice rozgromił na własnym stadionie drużynę MKS Nysy Kłodzko aż 11:1 (5:0). Bogatym łupem bramkowym podzielili się następujący zawodnicy: Piotr Nowowiejski
- 3, Daniel Borowiec - 2, Piotr Korga - 2, Damian Sieński,
Paweł Uglis, Kacper Powrózek, Mateusz Melańczuk.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Olszówka,
Laskowski, Nowowiejski, Jarosz, Struski, Dobrowolski A.,
Melańczuk, Juszczyk, Powrózek, Borowiec.
Na zmiany wchodzili: Stańko, Sieński, Uglis, Dworzyński,
Torzecki, Korga P.

Porażka młodziczek

w składzie: Grzegorz Warzecha, Vanessa Popiel, Sebastian
Słomiński, Wojciech Surowiecki, Hanna Zawadzka, Miłosz Knihnicki, Aleksandra Obajtek i Maria Kutyło w pasjonującym wyścigu, przy rewelacyjnym dopingu współzawodników, trenera i rodziców, wywalczyła brązowy medal.
Po przerwie na posiłek rozpoczęto mocno już opóźnione starty II bloku zawodów. Na słupkach startowych pojawili się
zawodnicy rywalizujacy w konkurencji 100 m stylem dowolnym. Nasi medaliści w tej konkurencji to: złoto - Emilia Cajzer, srebro - Paweł Hyckowski
i Miłosz Knihnicki oraz brąz Szymon Bak. Tak jak w pierwszym bloku po kraulistach przyszedł czas na „żabki”. Po startach na dystansie 50 m stylem
klasycznym w naszym worku
z medalami zanalazły się kolejne: złoto - Aleksandra Obajtek,
srebro - Emilia Cajzer, Vanessa
Popiel i Andrzej Damsz oraz
brąz - Miłosz Knihnicki.
Grzbieciści w II bloku popłynęli dystans 100 metrowy i ponownie Julia Chryplewicz zdobyła brąz, a wśród chłopców

Stanisław Tokarski wywalczył
dla klubu srebro.
Ostatnia tradycyjną konkurencją rozgrywaną podczas zawodów było 50 m stylem motylkowym. Na podium stanęli: złoto Szymon Bak, Filip Woliński,
srebro - Hanna Zawadzka, Vanessa Popiel i Gracjan Giezek.
Na zakończenie zawodów
w Oleśnicy rozegrano wyścigi
australijskie na dystansie 25
metrów stylem dowolnym w kategorii OPEN. Z naszego klubu
zakwalifikowali się: Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski i Filip Woliński.
KS Rekin Świebodzice podczas zawodów TORPEDA CUP
w Oleśnicy zdobył 32 medale:
8 złotych, 11 srebrnych i 13
brązowych. Pomimo ciężkiego
dnia, kolejne zawody zaliczamy
do bardzo udanych. Gratulujemy
sukcesów naszym zawodnikom
i ich trenerom. Zaliczyliśmy bardzo wiele nowych życiówek.
Z niecierpliwością będziemy
oczekiwać na kolejne zawody,
szlifując formę na codziennych
treningach. Dziękujemy rodzicom za doping i sponsorom za
wsparcie dla zawodników w ich
dążeniu do wytyczonych celów.

W rozegranym w niedzielę 25 października meczu 5. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek zespół
piłkarek ręcznych MKS Victorii Świebodzice przegrał na wyjeździe z drużyną SPR Bór Oborniki Śląskie 24:30 (17:15).

Rezerwy pokonały Zagłębie

W rozegranym w niedzielę 25 października meczu 10. kolejki
spotkań o mistrzostwo klasy B seniorów zespół rezerw MKS
Victorii Świebodzice pokonał na własnym stadionie drużynę GKS
Zagłębie Wałbrzych 4:1 (3:0). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Jacka Oleksyna zdobyli: Łukasz Galasiński
- 2, Dawid Mosór, Adrian Dobrowolski. W tym meczu debiut w
bramce zespołu rezerw zanotował Przemysław Dobrowolski.
Rezerwy Victorii pozostają na najbliższe dwa tygodnie liderem
tabeli tej klasy rozgrywkowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Dobrowolski P., Szczepański R., Mosór, Andrzejewski, Siodlarz, Dobrowolski A., Satyła
P., Wojdat, Galasiński, Meges, Sudnik.
Na zmianę wszedł: Oleksyn.

Seniorzy lepsi od Zdroju

W rozegranym w sobotę 24 października meczu 11. kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS
Victorii Świebodzice pokonał na własnym stadionie drużynę
Zdrój Jedlina Zdrój 2:0 (0:0). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Tomasz
Borgoń oraz Adam Struski. Bardzo poważnej kontuzji w tym
meczu doznał zawodnik Victorii Kamil Sadowski, który ze złamanym obojczykiem trafił do szpitala w Świebodzicach.
Kamilowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Nasz zespół
umocnił się na pozycji lidera tabeli Ligi Okręgowej Seniorów.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Sadowski,
Niemczyk, Jędrasiewicz, Borek, Gawlik, Błaszczak, Błażyński, Drąg K., Drąg Ł., Kmieciak.
Na zmiany wchodzili: Bałut, Borgoń, Struski.

ogłoszenia/komunikaty
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana

64 1/16

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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

Burmistrz Miasta Świebodzice

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu
kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy
w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.

6. Sprzedam. Ciernie. 2 pokojowe mieszkanie
na parterze z ogródkiem przydomowym.
52M2 cena 115 tys.

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

1. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Okna nowe PCV,
panele. 67M2 cena 168 tys.

7. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6m2 cena 153 tys.

2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6m2 cena 165 tys.

8. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Świebodzic. Ogrzewanie
gazowe. Okna nowe PCV. 54M2 cena 99 tys.

3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na I piętrze. Nowa
część osiedla. Okna nowe PCV. 44,7m2
cena 160 tys.

9. Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan
deweloperski. 131M2 cena 450 tys.

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

Obręb

94
97/1

Pełcznica 1
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

4. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Okna nowe PCV.
42,8m2 cena 89 tys.

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 przetargowym
Ulica Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Mikołaja Kopernika l.
Mieszkalny

mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony.
80M2 cena 210 tys.

10. Sprzedam ostatnie szeregi
przy ulicy Królowej Elżbiety. Atrakcyjna cena.

KORZYSTNE DOPŁATY MDM

5. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe

obręb

4 (15) 397/3

Świebodzice, dnia 20 października 2015 r.

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.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Świebodzice

Zgodnie z §20 Uchwały Nr XLI//241/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
(Dz. Urz. Woj. 2013.4410 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 314/2015 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 19 października 2015r w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości
na terenie Gminy 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

Nr działki gruntu

Jeleniogórska l. Mieszkalny 7
Zamkowa l. Mieszkalny 3

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

obręb

(16) 361/3
(19) 258/19

1
2

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.

Burmistrz Miasta Świebodzice

zawiadamia,
że w dniach 02-16 listopada 2015 r. na terenie Gminy Świebodzice
będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z §20 w/w uchwały.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta
Świebodzice do przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie własnej nieruchomości. Przed jej
rozpoczęciem należy gruntownie oczyścić teren z nagromadzonych nieczystości. Obowiązkowa deratyzacja
winna być przeprowadzona w miejscach usytuowania pojemników na odpady, zsypach i komorach
zsypowych, korytarzach piwnicznych, węzłach cieplnych oraz przyłączach wodociągowych.
Podczas trwania w/w akcji należy:

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

Nr działki gruntu

obręb

Ciernie

l. mieszkalny 8 (168A)

600/3

4

 zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”

 szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.

Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach o przeprowadzonej deratyzacji.

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.

KUPON
OGŁOSZENIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE
 Sprzedam działkę

w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
 Pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia w Świebodzicach,
Osiedle Piastowskie
lub Sudeckie, tel. 781 361 130
 Wynajmę mieszkanie 30 m2,
Osiedle Sudeckie, II piętro,
tel. 601 522 276.
 Sprzedam mieszkanie,54 m2,
przy ul. Sienkiewicza (II piętro).
Wszystkie instalacje są
wymienione, nowe okna PCV,
gładzie, na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami, piec

gazowy dwufunkcyjny, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie
ciepłe i słoneczne. Dwa/trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. tel. 693-871-964
 Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice, garaż,
cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
 Młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie, tel. 733 519 076
 Sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki

w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90

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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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

ŚP. Bronisława Gaika

reklama/pożegnania

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Zygmunta Wiśniewskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina

- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ireneusza Kozdronia,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Siostry, Brat i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Stanisławę Juszczyszyn
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Anny Kwacz

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Synowie, Synowe, Zięciowie, Wnuki,
Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Stanisława Młodzika,

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Heleny Wolniewicz
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki Rodzina

ŚP. Józefa Popiel
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Jerzego Martyszewskiego,
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Magdaleny Wojtczak,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Rodzeństwo i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
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