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Z OSTATNIEJ CHWILI Nowe autobusy są już gotowe, przyjechały w czwartek

L

śniące, pachnące lakierem i nowością, w złocistomiedzianym kolorze - trzy najnowocześniejsze autobusy marki
Mercedes Benz, są już w posiadaniu Gminy Świebodzice.
W czwartek, 20 sierpnia, stanęły na placu ZGK Świebodzice, a każdy kto przechodził, oglądał je z zaciekawieniem.
Jako pierwsi nowe pojazdy komunikacji miejskiej obejrzeli
- jakżeby inaczej - gospodarze: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans
w towarzystwie szefa ZGK Kacpra Nogajczyka i radnego
Sławomira Łukawskiego.
- Są ładne, nowoczesne i bardzo komfortowe, myślę, że mieszkańcy z przyjemnością będą podróżować taką komunikacją miejską. To poziom europejski - powiedział nam burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Ponieważ auta pojawiły się dosłownie tuż przed zamknięciem
tego wydania Gazety Świebodzickiej, nie jesteśmy w stanie zamieścić obszerniejszego materiału. Więcej zdjęć mogą Państwo
obejrzeć na portalu miasta: www.swiebodzice.pl.
Szerzej o autobusach oraz o tym, kiedy będziemy nimi jeździć,
napiszemy w kolejnym wydaniu - 4 września.
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Remonty
w szkołach - rok
szkolny za pasem,
prace przyspieszyły.
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Kolorowy, wesoły
i bardzo potrzebny
- na Granicznej znów
jest plac zabaw!
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Chcesz się
podłączyć
do kanalizacji?
Podpowiadamy krok
po kroku, co trzeba
zrobić.
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Luna, Rumba
i Dżaga - czyje to
imiona?
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Kino pod
chmurką,
czyli Batman rządził
w Rynku.

Odlotowy finał wakacji!
29-30.08. (sobota, niedziela) - Piknik Lotniczy 2015
Gorąco zapraszamy na wyjątkowe, niepowtarzalne,
fantastyczne i odlotowe pożegnanie wakacji - czyli Piknik
Lotniczy. Bawimy się tradycyjnie w ostatni weekend
sierpnia, 29 i 30.08. Dwudniowa zabawa na gminnym
lotnisku będzie obfitować w moc atrakcji:
pokaz sprzętu lotniczego, przeloty widokowe
nad miastem, wystawa sprzętu militarnego,
widowiskowe skoki spadochronowe o Puchar
Burmistrza Miasta, a także mnóstwo atrakcji
dla milusińskich: zbijanie balonów z helem, zabawa
z klaunami, puszczanie latawców i wiele innych.

9

Nasi pielgrzymi
walczyli z upałem
w drodze na Jasną
Górę.

Na wyjątkowe pożegnanie lata zapraszają organizatorzy:
Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
oraz Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.
Bawimy się od rana do zachodu słońca.
Plakat i rozkład jazdy bezpłatnych autobusów - str. 2 i 16.

Pomóżmy naszej mieszkance pokonać chorobę!
Ma zaledwie 32 lata, dwójkę cudownych dzieci i ogromną chęć do życia. Od 2 lata zmaga się z ciężką chorobą - ziarnicą złośliwą.
Obecnie choroba wróciła, a pani Anecie potrzebny jest kosztowny lek, by mogła przejść kolejny przeszczep. Terapia kosztuje ponad 300 tys. zł.
Pomóżmy świebodziczance zebrać te pieniądze.
Tu można wpłacić pieniądze na leczenie Pani Anety:
STOWARZYSZENIE „Dać Nadzieję” 62 1090 2082 0000 0005 4601 2822
z dopiskiem
„Pomoc dla Anety Łazorko”
Szczegóły str. 12
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To już ostatnie dni wakacyjnego konkursu

G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989

Wyślij swoje zwariowane foto!

G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)

apraszamy do udziału w konkursie, ogłoszonym na fejsbukowym fanpejdżu Świebodzic.
ZMieliśmy
już dla Państwa konkurs fotograficzny

INFORMATOR

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
zachęcamy 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

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

z herbem lub inny gadżet. Kreatywni mogą ułożyć
herb lub wielki napis „Świebodzice” z muszelek.
Pozostałe pomysły pozostawiamy Państwa inwencji. Zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail:
tomasz.merchut@swiebodzice.pl.
Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony
upominkiem, a dla autora najlepszego zdjęcia
- wyłonią go internauci poprzez sondę na fanpejdżu - Wydział Promocji UM przygotuje specjalny
pakiet gadżetów promujących Świebodzice. Zapraszamy do udziału w zabawie. Nadsyłać zdjęcia
można jeszcze do 31 sierpnia br.

Wygraj voucher na miesięczny kurs
nauki języka!

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

amy dla naszych Czytelników konkurs, w którym
M
główną nagrodą jest voucher na

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

miesięczny kurs wybranego języka, w Centrum Rozwoju Funaberia.,
Zadanie jest proste: opisz jednym zdaniem, z czym kojarzy Ci
się słowo FUNABERIA? Wygra
najbardziej oryginalna odpowiedź!
Czekamy na Wasze e-maile
do końca sierpnia.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.

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
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
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 lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

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

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,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy
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Czas goni, prace przyspieszają
wieści z miasta
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Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

J

eszcze tylko półtora tygodnia zostało do pierwszego
dzwonka, a tymczasem
w naszych placówkach oświatowych trwa gorączka wakacyjnych remontów. Największy
zakres prac obejmuje SP 4 oraz
Przedszkole nr 2, w którym
powstaje dodatkowy oddział
żłobkowy dla 22 dzieci. Tutaj
prace potrwają do końca października, ale nie będą utrudniać
nauki przedszkolakom.
Bardziej skomplikowana sytuacja jest w Czwórce - tu zakres
prac obejmuje całość instalacji
elektrycznej w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej.
Wykonawca ma czas na zakończenie prac do końca września,
jednak ich zakres jest na tyle rozległy, że może spowodować

spore utrudnienia w realizacji
zajęć dydaktycznych od 1 września. Dokładne informacje będzie można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły po 25
sierpnia.
Wymiana elektryki w szkole
to koszt 500 tys. zł. Podobne
koszty pochłonie budowa żłobka
miejskiego - tu jednak gmina
otrzymała duże dofinansowanie
z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Dzieje się też sporo w Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka”,
gdzie montowany jest system
przeciwpożarowy - w każdym
pomieszczeniu zainstalowane
będą czujniki dymu. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa naszych maluszków.
I

W Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka” prace mają poprawić
bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Słowacy
lubią nasz Akord

Czy będziemy mieli kolejny partnerski samorząd?

H

rusov - to sympatyczna
słowacka gmina, którą
właśnie odwiedza Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz wraz z Przewodniczącym RM Łukaszem Kwadransem i zespołem Akord. Nasi
ludowi śpiewacy po raz drugi
zaprezentują się tam podczas
lokalnego festiwalu folklorystycznego w czasie najbliższego
weekendu (22 sierpnia).

Słowacy bardzo polubili naszych rozśpiewanych emerytów
(gościli tam w zeszłym roku),
a dzięki osobistym kontaktom
przewodniczącego Kwadransa
jest duża szansa, że Hrusov będzie nową gminą partnerską
Świebodzic.
- Miałem okazję realizować
wspólnie z Hrusovem kilka projektów, uważam, że jest to gmina
ze sporym potencjałem i byłoby

to korzystne dla obu stron, gdybyśmy nawiązali relacje partnerskie - przyznaje Łukasz Kwadrans, Przewodniczący RM.
Czas pokaże, co z tego wyniknie, a na razie trzymamy kciuki
za występ naszego Akordu i mamy nadzieję, że Świebodzice po
raz kolejny pozostawią dobre
wrażenie u naszych południowych sąsiadów. Więcej na ten
temat w następnym wydaniu.

Nasi rolnicy
też odczuwają
skutki suszy

ząd nie zgadza się na
R
ogłoszenie klęski suszy
w kraju, czego domagają się

producenci rolni. Gospodarze muszą więc sami
radzić sobie ze skutkami
- także finansowymi - braku
deszczu i słabym urodzajem.
W rolniczej dzielnicy
Ciernie dominują uprawy
zbóż i warzyw, nie ma np.
produkcji buraków cukrowych czy kukurydzy, w których są największe straty.
Niemniej rolnicy są zaniepokojeni sytuacją i kierują
zapytania w stronę urzędu
- czy jest przewidywana jakaś reakcja?
- Dopóki wojewoda nie
ogłosi stanu klęski, samorząd nie może nic zrobić
- tłumaczy Władysław Gidelski, Kierownik Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami UM. - Zobaczymy
tak naprawdę jaka będzie
sytuacja po siewach, ale na
ten moment nie ma sygnału
ze strony rządu, by miał
zostać ogłoszony stan klęski.
Rząd Ewy Kopacz zapowiada pomoc dla tych rolników, których uprawy najbardziej ucierpiały. Mają to być
ulgi w składkach na KRUS
czy rozłożenie na dogodniejsze raty kredytów. Pomoc
ma objąć także hodowców,
zwłaszcza bydła.

Wymiana instalacji w SP 4 to duże zadanie - nowa sieć zostanie
zamontowana zarówno w budynku dydaktycznym, jak i sali
gimnastycznej

Przychodnia odsłania
rąbek tajemnicy
trzymaliśmy krótką infor- nych losach tego budynku.
O
mację od naszego Czytel- Otóż, w latach powojennych
nika, Pana Marka Boguckie- w budynku tym mieściła się
ECHA NASZYCH PUBLIKACJI

go, dotyczącą artykułu „Przychodnia po retuszu” z nr 224.
Odnosząc się do historii budynku pisaliśmy, że niewiele
jest informacji na temat przedi powojennej historii obiektu.
Pan Marek nieco poszerzył tę
wiedzę, za co bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy
naszego Czytelnika!
W nawiązaniu do artykułu
„Przychodnia po retuszu” pragnę poinformować o powojen-

bursa męska dla uczniów i pracowników Fabryki Mebli.
W późniejszych latach, po
zlikwidowaniu izby porodowej
na ul. Świdnickiej, i utworzeniu ośrodka zdrowia, właśnie
do tego budynku przeniesiono
porodówkę. Mieściła się na II
piętrze. Natomiast pogotowie
przez długie lata funkcjonowało w Rynku, na rogu ul. Sienkiewicza, gdzie ostatnio był
sklep „Kropka”.

Znów kolorowo
i radośnie na Granicznej
4
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M

aluchy z tej części
miasta mają - z powrotem - swój upragniony plac zabaw.
Nowe urządzenia zostały zamontowane dwa tygodnie temu.
Są wesołe i kolorowe, wykonane
z tworzywa sztucznego - to także
spory plus, bo poprzednie huśtawki były drewniane, a przez to
mniej trwałe. I jest ich chyba
więcej, niż w poprzedniej wersji.
Nowe miejsce do zabaw dla
milusińskich sfinansowała gmina, a montaż wykonała specjalistyczna firma na zlecenie Miej-

skiego Zarządu Nieruchomości. Koszt to 40
tys. zł.
- Mam nadzieję, że
dzieciom podoba się
nowy plac zabaw, wierzę,
że będzie ulubionym
miejscem spędzania czasu nie tylko podczas wakacji.
Dbajcie o niego, a z pewnością
posłuży bardzo długo - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Z kolorowego miejsca dla
maluchów cieszy się także Jerzy
Kirklo, radny z dzielnicy Cier-

nie, który zaangażowany
był w powstanie placu
i pilnował jak oka w głowie, by wszystko poszło
szybko i sprawnie.
- Dzieci bardzo czekały, kiedy powrócą huśtawki i zjeżdżalnia, w naszej dzielnicy to jedyne
takie miejsce, dlatego
tym bardziej cieszy - mówi radny.
Rzeczywiście, Ciernie
nie mają więcej placów
zabaw - choć warto przypomnieć, że radosny plac

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

zabaw, znajdujący się przy
Zespole Szkół Integracyjnych,
także służy najmłodszym z tej
dzielnicy. Ale może należałoby
pomyśleć o jeszcze jednym
ogródku dla milusińskich, tym
razem w dolnej części Cierni?
To pole do popisu dla mieszkańców, którzy mogą zgłosić
taką inicjatywę chociażby
w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Propozycje są przyjmowane jeszcze do końca
sierpnia, zatem do dzieła!
I
Kolorowe huśtawki, zjeżdżalnia, mała karuzelka, piaskownica
a nawet mini ścianka wspinaczkowa - naprawdę można tu teraz
miło spędzić czas!

To już ostatnia taka okazja

Złote Gody - uczcijmy
je razem w USC!

Kończą się wakacje, i to samo tyczy się także wyjątkowych
popołudniów z zumbą w Parku Miejskim. Taneczne zajęcia,
na które zapraszał przez całe wakacje Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, odbędą się jeszcze tylko w jedną środę
- 26 sierpnia. Tej okazji nie wolno przegapić, bo atmosfera jest
naprawdę świetna.
Zapraszamy o godz. 19:00 pod amfiteatr.

ubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu to okazja do wielJkiego
rodzinnego święta. Urząd

Stanu Cywilnego w Świebodzicach serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są
zainteresowane aby swoje Złote
Gody uczcić w szczególny sposób, do zgłoszenia się do naszego urzędu w celu załatwienia
formalności.
Niezbędne dokumenty to
jedynie dowody osobiste. Uroczystość polega na wręczeniu
przez Burmistrza Miasta pamiątkowych medali przyzna-

nych przez Prezydenta Rzeczypos-politej Polskiej, składaniu
ży-czeń i wzniesieniu toastu za
zdrowie Jubilatów.
To będzie wspaniała pamiątka dla Państwa i Państwa najbliższych, serdecznie zapraszamy

Jest praca
FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

w Biskupicach Podgórnych
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach
zaprasza na giełdę pracy, która odbędzie się
27.08.2015 o godz. 9.30.
Pracowników poszukuje Agencja Pracy Transline
Group na stanowiska produkcyjne w firmach
Dongseo i Heesung.
Szczegółowe informacje:
MCK Świebodzice, ul. Żeromskiego 27
tel. 74 664 76 55

Nie czekaj, podłącz się
do kanalizacji
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P

rzypominamy, że jeszcze
tylko do końca roku
mieszkańcy mają czas,
by włączyć się do nowo
wybudowanej instalacji sanitarnej w mieście. Formalności trochę trwają, dlatego warto po
wakacjach poważnie o tym
pomyśleć. Podpowiadamy, jakie
i gdzie formalności trzeba załatwić.
Aby wykonać przyłącze, należy uzyskać od operatora sieci
decyzję o warunkach przyłącza,
wykonać stosowny projekt,
a następnie zawrzeć umowę na
wykonanie odcinka przyłącza.
W Świebodzicach mamy
dwóch operatorów sieci kanalizacyjnej: to Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Większością sieci zarządza
nasz ZWiK i to tu możemy załatwić wszystkie formalności. Jedynie mieszkańcy Cierni oraz
pojedynczych ulic muszą te kwestie przeprowadzić w WPWiK.
Co trzeba zrobić? Przyjść do
siedziby Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 37 lub
zadzwonić pod nr tel. 74/ 64 88
171 lub 64 88 114. Informacje są
również dostępne pod adresem:
www.wpwik.pl.
Wystarczy złożyć zlecenie,
a WPWiK zajmie się wszystkimi
formalnościami oraz wykonaniem przyłączenia do kanalizacji
sanitarnej.
Oto jak wygląda procedura
przyłączania nowych odbiorców
do sieci wod.-kan. w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach.
1. Wystąpienie z wnioskiem
do ZWiK Spółka z o.o. o zapewnienie dostawy wody i/lub odprowadzanie ścieków wraz z niezbędnymi załącznikami (wzór do
pobrania na stronie www.zwik.
swiebodzice.pl, wszystkie niezbędne druki wniosków znaj-

wieści z miasta

dziemy na tej stronie, w zakładce
Obsługa Klienta/Informator Interesanta).
2. Zlecenie opracowania projektu technicznego sieci bądź
przyłączy wod.-kan. w oparciu
o uzyskane techniczne warunki
przyłączenia osobie posiadającej
uprawnienia do projektowania.
3. Złożenie projektu technicznego do uzgodnienia w ZWiK
Spółka z o.o. (wzór do pobrania).
4. Realizacja sieci bądź przyłączy wod.-kan.
5. Uzyskanie pozwolenie na
zajęcie pasa drogowego.
6. Wystąpienie z wnioskiem
o włączenie sieci bądź przyłączy
wod.-kan. do czynnej sieci ZWiK
Spółka z o.o.
7. Zgłoszenie sieci bądź przyłączy wod.-kan. do przeglądu,
przed ich zasypaniem.
8. Odbiór końcowy - złożenie
wniosku o dokonanie odbioru
technicznego (wzór do pobrania)
wraz z wymaganymi przez ZWiK
Spółka z o.o. dokumentami:
G 1 egzemplarz uzgodnionego
projektu technicznego sieci bądź
przyłączy,
G protokół z robót zanikowych,
G protokół z próby ciśnienia
wykonanej w obecności pracownika ZWiK Spółka z o.o,
G oświadczenie Wykonawcy
robót,
G inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą w skali 1:500,
G wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (wzór do pobrania)
Oczywiście, wszystkie te informacje i formularze otrzymamy także w siedzibie ZWIK, ul.
Kasztanowa1, tel. 74 663 30 71.
Po wykonaniu przyłącza możemy postarać się o refinansowanie tej inwestycji - do 50%
kosztów, ale nie więcej, niż 3 tys.
zł. Stosowny druk oraz wyjaśnienia, jak złożyć wniosek, uzyskamy w Wydziale Ochrony
Środowiska UM, ul. Świdnicka
7 (I p.), tel. 74 666 9 815,
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Tak wygląda druk pisma, jakie należy złożyć do UM, by otrzymać
dofinansowanie budowy przyłącza

Druk wniosku o wydanie warunków technicznych, które należy złożyć do operatora - tu mamy akurat wzór dokumentu ZWiK

§ POD PARAGRAFEM

Złodziej łańcuszków
złapany błyskawicznie

Błyskawiczna akcja policji zakończyła się
szybkim ujęciem sprawcy i odzyskaniem całego
łupu. Świebodziccy funkcjonariusze niemalże
na gorącym uczynku zatrzymali 36-latka,
który okradał starsze panie z biżuterii.
Podbiegał na ulicy i zrywał ozdoby z szyi.
Złodziej działał bezczelnie, w biały dzień.
Tylko w jednym dniu stał się posiadaczem
2 złotych łańcuszków wartości około 3 tysięcy
złotych. Pozbawił biżuterii dwie
świebodziczanki. Działał szybko - po prostu
podbiegał, zrywał i uciekał.
Dwie poszkodowane w ten sposób panie,
wieku 65 i 66 lat, o fakcie telefonicznie
poinformowały dyżurnego Komisariatu Policji
w Świebodzicach. Po czym miały zgłosić się
osobiście, by złożyć zawiadomienie.
Nie zdążyły jeszcze dotrzeć na komisariat,
a złodziej już został ujęty.
- Policjanci z zespołu kryminalnego natychmiast

podjęli czynności. Na jednej z ulic Świebodzic
zatrzymali mężczyznę, przy którym odnaleźli
jeden ze skradzionych łańcuszków, drugi
łańcuszek został oddany do lombardu.
Skradziona biżuteria została odzyskana
przez policjantów jeszcze przed pojawieniem się
poszkodowanych kobiet w komisariacie.
Mężczyzna w czasie przesłuchania przyznał się
do zarzucanych mu czynów. W sumie na swoim
koncie ma trzy kradzieże złotych łańcuszków
wartości prawie 4 tysięcy złotych.
Teraz 36-latkowi może grozić do 5 lat
pozbawienia wolności - informuje Magdalena
Ząbek, oficer prasowy KPP w Świdnicy.

Nie udały się oszustwa
na wnuczka

Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu świebodziczan
- za pośrednictwem Systemu Informacji SMS
czyli SMS-ów wysyłanych do mieszkańców
przez Urząd Miejski - oszuści, wyłudzający
od starszych osób pieniądze metodą
na wnuczka nie oszukali nikogo.

Ludzie wykazali się też czujnością i od razu
zadzwonili na policję. Opowiedzieli, jak działa
oszustka.
- Kobieta dzwoni i informuje o rzekomym
wypadku, którego sprawcą jest wnuczek,
próbując wyłudzić pieniądze na kaucję
potrzebną do opuszczenia aresztu - relacjonuje
Piotr Galicki, Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Prosimy o zgłaszanie takich
zdarzeń na numer alarmowy 997. Pod żadnym
pozorem nie przekazujmy pieniędzy osobom
postronnym!
Kilka osób padło ofiarą podobnych wyłudzeń
w Wałbrzychu i Świdnicy. Pewna świdniczanka
straciła w ten sposób 25 tys. zł. O tym, że padła
ofiarą przestępców, zorientowała się dopiero
po telefonie do prawdziwej wnuczki.
Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie
przekazywać pieniędzy osobom nieznajomym,
a jeśli już powołują się one na kogoś bliskiego
- sprawdźmy i zadzwońmy do rodziny!
Przypominamy także, że funkcjonariusze
publiczni, policjanci, pielęgniarki,

przedstawiciele ZUS-u, spółdzielni
mieszkaniowych, zakładów gazowych
i energetycznych ani żadnych publicznych
instytucji nie pobierają pieniędzy w domach.

Amfa w plecaku

310 porcji amfetaminy miał przy sobie
zatrzymany przez policję mężczyzna
ze Świebodzic. Za posiadanie znacznych ilości
narkotyków 28-latek odpowie przed sądem.
Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Świebodziczanin został zatrzymany na ulicy
w poniedziałek, 10 sierpnia. - W trakcie
przeszukania mężczyzny funkcjonariusze
ujawnili w jego plecaku woreczki foliowe
z zawartością białego proszku. Badanie
przeprowadzone przez policjantów wykazało, że
jest to amfetamina w ilości, z której można
byłoby uzyskać 310 porcji narkotyku.
Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu - informuje Magdalena Ząbek,
rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy

Luna, Rumba
i Dżaga

T

ak mają na imię sympatyczne alpaki, które zamieszkały przy Hotelu
Księżyc. Zwierzaki są
atrakcją tamtejszych stawów rybnych. Były także tematem niecodziennego konkursu w naszej
gazecie. Właściciel hotelu, Pan
Dariusz Stańczyk zdecydował,
że imiona wybiorą świebodziczanie, za pośrednictwem konkurs na łamach GŚ. Nagrodą za
najciekawsze propozycje będą
kolacje dla dwóch osób, oczywiście w hotelowej restauracji.
Już wiemy, kto wybierze się
na takie kolacje do hotelu Księ-
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Świnka uciekinierka

życ. Będą to trzy panie, które
oczywiście mogą zabrać ze sobą
drugą połówkę lub osobę zaprzyjaźnioną.
Oto zwycięskie imiona i ich
autorki:
LUNA - czarna alpaka
- P. Kamila Trusewicz
RUMBA - biała alpaka
- P. Iwona Siebielec
DŻAGA - złota alpaka
- P. Wioleta Lipińska.
Brawo, gratulujemy inwencji,
imiona są naprawdę ładne i chyba pasują do sympatycznych,
kudłatych lam.
I

FOT. FUNDACJA NA POMOC ZWIERZĘTOM
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Nauki Ojca Manjackale
P

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

onad 650 par małżeńskich
z całej Diecezji Świdnickiej
wzięło udział w czterodniowych rekolekcjach z Ojcem Jamesem Manjackale, charyzmatycznym kaznodzieją z Indii.
Rekolekcje odbywały się w naszym mieście, w hali OSiR Świebodzice. W okolicy nie ma innego, tak dużego obiektu, który
mógłby pomieścić taką liczbę
uczestników.
Rekolekcje specjalnie dla
małżeństw trwały od czwartku
13 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. Ich organizatorem była parafia pw. św. Jana Nepomucena
w Piskorzowie, za zgodą Ordynariusza Świdnickiego bpa Ignacego Deca. Biskup Dec odprawił msze świętą wspólnie
z Ojcem Manjackale.

Ta sympatyczna świnka wybrała się na spacer do...
Książa ze Świebodzic. Jak się okazuje, uciekła
właścicielom. Wezwana na interwencję Straż Miejska
przekazała zwierzę Fundacji na Pomoc Zwierzętom.
Świnka po krótkim pobycie w mini zoo w Łącznej koło
Mieroszowa miała zostać odebrana przez właścicieli.

Czerwony autobus
wydarzenia
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pod ratuszem
K

olejna, udana zbiórka krwi za nami. 13
sieprnia, podczas zbiórki w mobilnym
ambulansie, krew oddało 28 osób. Należą im się szczególne słowa podziękowania, bo wysokie temperatury zachęcały raczej
do pozostania w domu.
Ale nasi wierni krwiodawcy zawsze meldują się
na zbiórkach, a dzięki temu Świebodzice są
ważnym przystankiem na mapie miast, wspierających krwiodawstwo. Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
zawiozło do swojego banku ponad 13 litrów bezcennego leku. Zwłaszcza teraz, podczas wakacji,
krew jest naprawdę na wagę złota, bo zapotrzebowanie jest zwiększone, a zapasy szybko się kurczą.
Po oddaniu obowiązkowych 450 ml krwi każdy
krwiodawca mógł się pokrzepić owocami i napojami, przekazanymi przez sklep Tesco, a na osłodę
były pyszne cukierki z naszej niezawodnej Śnieżki.
Dziękujemy.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Następna zbiórka
odbędzie się we wrześniu, w Miejskim Domu Kultury. Zapraszamy 8 września. Tym
razem oprócz słodkości
dla krwiodawców będzie
przygotowana nagroda - to
drukarka, ufundowana przez
firmę Famalen.

Można było się popluskać
- cieszą się sporym powodzeniem wśród mieszkańców. Wakacje na obu basenach można
podsumować krótko: były udane. Co zresztą potwierdza nasz
fotoreportaż.

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

T

egoroczne lato sprzyja wypoczynkowi nad wodą,
zatem zarówno miejskie
kąpielisko jak i Wodne Centrum
Rekreacji - oba obiekty należą
do OSiR Świebodzice sp. z o.o.

7

Ale kino!
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Seans otworzył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

W wygodnych leżakach mogło zasiąść ok. 250 osób. Oglądanie filmu pod gołym niebem to niesamowita frajda

Z

amiast sali kinowej - Rynek i oświetlone nastrojowo kamieniczki. Zamiast ciemnego sufitu
- piękne, rozgwieżdżone niebo.
Temperatura - jakieś dwadzieścia kilka stopni. Ach, co to była
za noc - noc z letnim kinem
objazdowym Allegro.
Allegro zaserwowało świebodziczanom spotkanie z Batmanem w piątek, 7 sierpnia. Projekcja przygód Człowieka-Nietoperza rozpoczęła się o godz.
21.30, a „Mroczny Rycerz”
zgromadził liczną widownię.
Przygotowano ok. 250 wygodnych leżaków, ale sporo osób

przysiadło także na murku wokół ratusza, by obejrzeć film
w tak nietypowej scenerii.
Mieszkańcy Rynku, szczególnie
wschodniej pierzei, mogli zerkać
na ekran nawet ze swoich okien.
Seans otworzył Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
dziękując firmie Allegro za
przyjazd i organizację letniego
kina. Później wraz z małżonką
i resztą widzów obejrzał film.
Dla kinomanów Allegro przygotowało atrakcje - był popcorn,
a także możliwość zakupu filmowego batmobilu w promocyjnej cenie. Projekcja przygód
Batmana była poprzedzona krót-

kim filmem promocyjnym
o Świebodzicach.
Taka forma spędzenia wakacyjnego wieczoru bardzo przypadła do gustu mieszkańcom.

„Sala kinowa” pod chmurką ulokowała się we wschodniej pierzei
Rynku, pod wejściem do ratusza

- Świetny pomysł, szkoda, że
to jednorazowe wydarzenie, prosimy o więcej takich seansów,
może w parku? - mówiła pani
Aneta, która przyszła na projekcję.

Popcorn za złotówkę też był atrakcją

Dla kogo zabrakło miejsca na leżaku, był jeszcze murek wokół
magistratu

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Batmobil czyli jeden z pojazdów Człowieka-Nietoperza

Zabawa trwa
Tak kino pod chmurką wyglądało z góry

Głosujmy na nasze ukwiecone miasto!

do 24 sierpnia
P

ortal inspirowaninatura.pl już po raz czwarty
ogłosił plebiscyt Terra Flower Power - Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce.
W tegorocznej edycji startują Świebodzice.
Zagłosuj na swoje miasto! Celem zmagań jest
wyłonienie i nagrodzenie miejscowości, która
w tym roku stworzyła najpiękniejszą dekorację
kwiatową swojej przestrzeni. Plebiscyt to również
podsumowanie całego roku prac nad tym, by nasza
wspólna przestrzeń stawała się bardziej przyjazna.

Aby odpowiednio uhonorować włodarzy najpiękniej ukwieconych miast, zarządów wspólnot
mieszkaniowych, a także uczestników zgłaszających kandydatów do tytułu, organizatorzy przygotowali ciekawe nagrody.
Aby oddać głos na Świebodzice, zapraszamy na
facebook.com/inspirowani. Wystarczy kliknąć na
aplikację Terra Flower Power, odszukać swoje
miasto i oddać głos.
I

Dlaczego stoicie...?
rozmaitości
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T

o było motto przewodnie tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę
Diecezji Świdnickiej.
Ale pielgrzymi przecież wcale
nie stali, wręcz przeciwnie - wędrowali w naprawdę niecodziennym, iście afrykańskim upale. 9
sierpnia zawitali na Jasną Gore.
Wśród nich, jak zawsze, ekipa ze
Świebodzic.
Wśród 800-osobowej grupy
pątników z naszej diecezji nie
mogło zabraknąć pielgrzymów
ze Świebodzic. Świebodzicka
grupa co roku zaznacza swoją
obecność na pielgrzymce, tradycją stało się także odwiedzanie
strudzonych wędrowców przez
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza. Punktem obowiązkowego przystanku i odwiedzin jest opolska Łomnica.
Tak było też było i tym razem,

burmistrz przyjechał do pielgrzymów w czwartek, 6 sierpnia.
Odpoczywającym wędrowcom przywieziono ze Świebodzic nie tylko pozdrowienia, ale
i coś ku pokrzepieniu ciała:
pyszną, domową grochówkę,
owoce i napoje.
Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej weszła na Jasną Gorę
w niedzielę, 9 sierpnia, w godzi-

nach wczesnoporannych. W pielgrzymce uczestniczyło 29 kapłanów, 18 kleryków, 12 sióstr
zakonnych. Pokonano 250 km
w ciągu 10 dni. Najstarszy pątnik miał 83 lata, najmłodszy 16
miesięcy. W czasie drogi niesiono relikwie św. Jana Pawła II,
św. Rity oraz kanonizowanej
w tym roku Małej Arabki czyli
św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

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

ŚP. Mariannę Goławską
– Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Korneli Mickiewicz,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
– Córka, Syn, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Stanisława Jarosza
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Wnuczki, Prawnuczki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Jolantę Stańczyk
– Syn, Rodzice, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Stefanii Hurkacz,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
– Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Zofii Ślusarczyk
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Syn, Synowa, 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. Wandę Gotfryd
– Mąż, Syn, Synowa, Wnuki, Matka, Rodzeństwo i Rodzina
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Dwójka dziękuje
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Uczniom i Rodzicom
W

e wrześniu nasi
obecni i byli uczniowie rozpoczną
Nowy Rok Szkolny
2015/2016. Koniec sierpnia jest
idealnym momentem zamknięcia jednego i rozpoczęcia
kolejnego etapu w nieustającym
procesie kształcenia. Dyrekcja,
Pedagodzy, Uczniowie i Rodzice
oraz Pracownicy naszej Szkoły
sprawiają, że możemy cieszyć
się wspólnymi sukcesami.
W bieżącym numerze skupimy
się na dokonaniach Gimnazjalistów, w następnym podziękujemy młodszym dzieciom i ich
Rodzicom za zaangażowanie we
współtworzenie Publicznego
Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach.
Na zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015 Trzecioklasiści
i Rodzice podziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom Szkoły w wyjątkowy sposób - na ręce Pań: Teresy Walczak-Jusiel i Renaty
Kaczmarek przekazali dokument zrealizowany w szkolnym
studiu nagrań, autorski kalendarz
z pamiątkowymi zdjęciami oraz
Order Uznania. Prace Uczniów
w niebanalny sposóbukazują
niepowtarzalny charakter Publicznego Gimnazjum nr 2
w Świebodzicach. Będą pamiątką sukcesów.
Nasi młodzi humaniści (artyści, mistrzowie języka polskiego, historii, wolontariusze, działacze społeczni), matematycy,
przyrodnicy, geografowie, poligloci oraz sportowcy zostali
nagrodzeni Złotymi Dwójkami
podczas Festiwalu Sukcesów. To
Oni( wspierani przez Rodziców)
byli inicjatorami, współtwórcami oraz realizatorami istotnych
(dla procesu edukacji i funkcjonowania środowiska lokalnego)
przedsięwzięć.

Zrealizowaliśmy wiele projektów ogólnopolskich, m.in.:
„Szkoła Promująca Zdrowie”,
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
„Dbajmy o przyszłość OZE”
(wyróżnienie w Polsce), „Trzymaj Formę” (dyplom uznania za
realizację), „Bezpieczna Szkoła”
(certyfikat nadany przez kuratorium dolnośląskie), „Narodowy
program rozwoju Sportu 2014”.
Nasi Uczniowie byli laureatami w konkursach szkolnych,
miejskich, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.Dziękujemy za:
I, II i III miejsce w miejskim
konkursie fotograficznym: „Wakacyjne spotkania z przyrodą”,
I i II miejsce w powiatowym
konkursie fotograficznym, III
miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej
i Zdrowotnej, laury w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” i Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
„Ekotest”, V miejsce wpowiatowym konkursie „ Jestem bezpieczny w szkole, w domu i na
drodze”, I i II miejsce w powiatowym konkursie „ Moje hobby
- mój zawód”, laury w: 60. Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim, Dolnośląskim Konkursie Poezji i Prozy Jana Pawła II
„Arka”, międzypowiatowym
konkursie „Być Kimś”, udział
w finale wojewódzkiego konkursu „I ty możesz zostać Demostenesem”, IV miejsce
w Konkursie Multimedialnym
o Janie Pawle II, III miejsce
wmiędzynarodowym
KonkursiePlastyczno - Literackim o Bł. Bolesławie Lament, III
miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie „Losy Żołnierza i Dzieje i Oręża Polskiego”, IV miejsce w powiatowym
konkursie „Od Solidarności do
III Rzeczpospolitej”, IV miejsce
w powiatowym konkursie „Arsenał Pamięci”, udział w finale

Nasi młodzi Naukowcy
konkursu Zdolny Ślązak - język
niemiecki, tytuł finalisty w Międzynarodowej Lidze Językowej,
tytuł finalisty wWojewódzkiej
Olimpiadzie
Geograficznej,
udział w etapie regionalnym Ligi
Matematycznej, I miejsce w I
Miejskim Turnieju Gier Planszowych, tytuł finalistki w VI
powiatowym Konkursie Matematycznym, czołowe miejsca
w zawodach sportowych - miejskich i powiatowych eliminacjach Piłki Ręcznej, Coca Cola
Cup, medale w XXXX Miejskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej.
Dziękujemy za aktywność
w środowisku lokalnym naszego
Miasta: organizację konkursu„Świebodzice moja Mała Ojczyzna”, pracę w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizację festy-

P

iędziesięcioosobowa grupa dzieci
ze Świebodzic, wypoczywająca
w Mrzeżynie, we wtorek 18 sierpnia wróciła już do domów. Dzieciaki
przywiozły wspaniałe wspomnienia
i moc wrażeń. Dwutygodniowe kolonie
upłynęły im przy pięknej pogodzie i ciekawych wycieczkach.
Jeszcze w trakcie pobytu nad morzem
naszych kolonistów odwiedził Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz. Pan bur-

Uczniowie ślubują wierność najwyższym wartościom
W ramach Dni Kultury Regionalnej „Nocka w Gimnazjum”
zrealizowaliśmy 6 projektów
edukacyjnych promujących zainteresowania i uzdolnienia młodzieży.
Niebagatelne osiągnięcia Uczniów Naszego Gimnazjum zawsze skrupulatnie zapisujemy
- tym pieczołowiciej, że od 2013 r.
mamy w kolekcji ważnych trofeów Pióro Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza.
Wakacje (czas odpoczynku
i gromadzenia sił) dają możliwość podsumowania tego, co
już zostało zrobione, i zaplanowania kolejnych działań. W tym
odniesieniu Szkoła nigdy nie
udaje się na wakacje. W czerwcu
uczniowie dostarczali dokumenty do wybranych szkół, w lipcu

Nominacje i Złota Dwójka dla Wybitnego Artysty

Koloniści wypoczęli
Złota Dwójka dla Najlepszego Sportowca

nów, imprez, konkursów miejskich oraz powiatowych, udział
w Narodowym i Światowym
Czytaniu, współpracę z Towarzystwem Miłośników Języka
Polskiego, wolontariat językowy
dla grupy dzieci przedszkolnych
i pomoc niesioną Seniorom.
Za szczególnie istotne uznajemy profesjonalizm i zaangażowanie w realizację międzynarodowego projektu „Comenius”.
Świebodziczanie mogli wspólnie z Gospodarzami uroczystości (Społecznością Publicznego
Gimnazjum nr 2) podziwiać
występy artystów z: Francji,
Hiszpanii, Turcji, Niemiec i Polski w ramach Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Dzieci
i Młodzieży „PoetrySlam”. Jesteśmy także dumni z uzyskaniacertyfikatu na okres 3 lat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

Religia na najwyższym poziomie- nominacje i Złota Dwójka

mistrz miał okazję bezpośrednio usłyszeć
o wrażeniach, przygodach i wyjątkowej
atmosferze tegorocznej kolonii.
Wypoczynek dzieci sfinansowała
Gmina Świebodzice.
Mamy nadzieję, że dwa tygodnie nad
pięknym Bałtykiem sprawiły, że dzieci
nabrały sił przed zbliżającym się właśnie
nowym rokiem szkolnym.
Pierwszy dzwonek już za niecałe dwa
tygodnie.

Nasi Poligloci

rodzice niecierpliwie oczekiwali
wyników rekrutacji i z radością
dzielili się wiadomościami z wychowawcami. Dziękujemy za
telefony, SMS-y, miłą atmosferę
zaplanowanych i przypadkowych spotkań; to wartościowe,
że na czas wakacji nie zrezygnowaliśmy ze wzajemnych kontaktów.
„Dwójka” dziękuje Uczniom
i Rodzicom za współtworzenie
Naszego Gimnazjum. Drodzy
Absolwenci, życzymy, aby wybrane przez Was Szkoły jak my
z radością czekały na każdy
dzień pracy z Wami. Powodzenia.
Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne
Publicznego Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
W Świebodzicach

Familijne spotkanie
pod lipą raz jeszcze
wieści z biblioteki
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oprzednia impreza zorganizowana pod hasłem
„Gościu siądź pod mym
liściem a odpoczni sobie...” przeprowadzona na wolnym powietrzu, w cieniu naszych pięknych lip, wszystkim
bardzo się podobała. Postanowiłyśmy zatem 13 sierpnia 2015
roku zaprosić dzieci do wspólnej
zabawy pod lipą raz jeszcze.
Spotkanie rozpoczął teatrzyk.
Maluchy z przejęciem śledziły
losy Biedronki Fionki i Mrówki
Podkówki, która marzyła o lataniu.
Zabawy ze śpiewem i muzyką
połączyły pokolenia. Mamy i babcie doskonale pamiętały zabawy
takie jak „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kółko graniaste”. Dzieci szybko na-uczyły się prostych
tekstów i melodii piosenek
i świetnie się przy nich bawiły.
Zabawa z chustą Klanzą jest
zawsze bardzo inspirująca.
Pozwala się zintegrować dużym
i małym, dorosłym i dzieciom.
Rysowanie kredą to również
wspaniała zabawa. Kolorowa
kreda i kostka brukowa to wdzięczny materiał do przedstawienia twórczości dziecięcej.
Kolejną konkurencją było
rzucanie woreczkiem z piaskiem

do celu, którym była obręcz
hula-hop.
W naszej zabawie nie mogło
zabraknąć baniek mydlanych.
Mieniące się różnymi kolorami,
piękne i ulotne, szybowały
wysoko pod korony drzew, albo
znikały dotknięte dziecięcą rączką.
Podsumowaniem spotkania
były zagadki, na które dzieci
szybko znajdywały odpowiedź.
Na zakończenie wszystkie
dzieci otrzymały lizaki, balony
z ekslibrysem biblioteki oraz
drobne upominki.
Letnie spotkanie pod lipą to
wspaniały czas spędzony wspólnie z dziećmi, rodzicami, dziadkami, bibliotekarkami i wolontariuszką Sandrą Wiktorek. To
wspaniały czas, w którym dzieci
znajdują, (poznają) drogę do
biblioteki, gdzie czeka na nich
mnóstwo pięknych książek.
Serdecznie zapraszamy.
Alicja Głąb,
Ewa Tadeuszak,
Agnieszka Okarmus

Wystawa zegarów w listopadzie
bieżącym roku mija 130. rocznica śmierci Gustava Beckera.
W
Z tej okazji Towarzystwo Miłoś-

ników 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 świebodzic-

kich producentów. Ekspozycja odbędzie się w dniach 11-15 listopada
2015 roku w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności13.
TMŚ zwraca się do mieszkańców Świebodzic z prośbą o udo-

stępnienie będących w ich posiadaniu eksponatów zegarowych związanych tematycznie z wystawą.
Zgłoszenia prosimy kierować pod
numer: 74 666 92 00.
I
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Pomóżmy Pani Anecie!
12
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Mama dwójki dzieci walczy ze złośliwym nowotworem. Potrzebny jest lek, który kosztuje ponad 300 tys. zł

M

szczep. Terapia kosztuje ponad
300 tysicy złotych. Pomóżmy
świebodziczance zebrać te pieniądze.
Pani Aneta mieszka w Świebodzicach od lat, wiele osób
kojarzy ją - zawsze uśmiechniętą
i życzliwą fryzjerkę z salonu na
ul. Strzegomskiej.

Jej życie zmieniło się w 2013
roku.
- O tym że jestem chora, dowiedziałam się w marcu 2013
roku - mówi pani Aneta. - Stwierdzono u mnie ziarnicę złośliwą
typ NS stadium IIB. Otrzymałam 5 cykli chemioterapii wg
schematu ABVD po których
stwierdzono progresję. Zastosowano kolejne 2 cykle chemioterapii BEACOPP. W czerwcu
2014 roku zostałam poddana
auto-przeszczepowi szpiku z wysoko dawkową chemioterapią
w celu przełamania lekooporności ziarnicy. Niestety, w lutym
tego roku okazało się, że choroba postępuje.
Pani Aneta została poddana
kolejnym licznym chemioterapiom. W kwietniu 2015 roku
stwierdzono wstrząs septyczny,
w przebiegu którego doszło do
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE RODZINY

a zaledwie 32 lata,
dwójkę cudownych
dzieci i ogromną
chęć do życia. Od
2 lat zmaga się z ciężką chorobą
- ziarnicą złośliwą. Obecnie choroba wróciła, a pani Anecie
potrzebny jest kosztowny lek, by
mogła przejść kolejny prze-

Pani Aneta z córeczką - jeszcze przed chorobą

Tu można wpłacić
pieniądze na leczenie
Pani Anety:
STOWARZYSZENIE
„Dać Nadzieję”
62 1090 2082 0000
0005 4601 2822
z dopiskiem „Pomoc
dla Anety Łazorko”.

uszkodzenia mięśnia serca. Choroba stale postępuje...
Ratunkiem dla świebodziczanki może być terapia lekiem
o nazwie Brentuximab vedotin.
Lek jest bardzo skuteczny, niestety kosztowny, a NFZ go nie
refunduje. Pani Aneta i jej rodzina nie są w stanie zdobyć 312
tys. zł - bo tyle kosztuje leczenie.
Dlatego proszą o pomoc wszystkich ludzi dobrej woli.
- Możliwości leczenia wyczerpują się, a te stosowane nie
przynoszą efektów. Ogromną
szansą na zwycięstwo w pojedynku z chorobą jest ten drogi
lek - mówi pani Aneta. - Jestem
przygotowywana do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego. Zwracam się do Państwa
z wielką prośbą o pomoc finansową i wpłatę dowolnego datku
na konto mojej fundacji (podajemy numer w ramce).
Na wyzdrowienie mamy bardzo czekają dzieci: 5-letnia
córeczka i 8-letni synek pani
Anety. Wpłacając choćby niewielką kwotę, zwiększamy szansę tej rodziny na to, by mogli być
razem, by Mama mogła cieszyć
się patrząc, jak jej dzieci rosną
i cieszyć się każda chwilą z nimi
spędzoną.
Nie bądź obojętny pomóż!
Pamiętaj - dobro zawsze wraca...

Pociechy pani Anety - bardzo czekają na to, by ich mama
wyzdrowiała

Ziarnica złośliwa
To nowotwór układu chłonnego. Lek, którego tak potrzebuje pani Aneta - Brentuximab vedotin
- okazał się być niezwykle skuteczny w populacji chorych o wyjątkowo złym rokowaniu.
Wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych do terapii chłoniaków złośliwych w istotny sposób
poprawiło wyniki leczenia. Obecnie stały się one integralną częścią leczenia chłoniaków
B-komórkowych. Niestety, w naszym kraju ta terapia jest nierefundowana przez NFZ.
Pacjenci sami zmuszeni są szukać finansów na jej przeprowadzenie.
Niedawno w ten sam sposób o pomoc prosił wrocławianin, młody chłopak. 24-letni Bartek
Hebda zmaga się z tą samą chorobą co Pani Aneta. Dzięki zbiórce i życzliwości wielu osób
udało się zebrać potrzebną kwotę i Bartek jest poddawany obiecującej terapii. Trzymamy kciuki
za powodzenie i liczmy, że tak samo będzie w przypadku Pani Anety.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Zapraszamy świebodziczanki na badania
w ramach programu profilaktyki raka piersi.
10 września 2015 r.
PARKING SKLEPU „BIEDRONKA”
ul.Wałbrzyska 35
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku
do piątku 8:00-16:00
pod nr (68) 452 77 96, (68) 452 77 17,
05 596 655, 605 598 077.

Badania są bezpłatne dla pań w wieku 50-69
lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały
przeprowadzonego profilaktycznego badania
mammograficznego na koszt NFZ.
Istnieje również możliwość wykonania
badania odpłatnie w cenie 80 zł.
Przerwa w badaniach godzina 13:00-14:00.
Należy przynieść ze sobą dowód osobisty.

6 września
Gazeta Świebodzicka
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- Święto
Plonów
Z

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

W tym roku „Lalka”

Zapraszamy na Narodowe Czytanie 2015

września 2015 roku odbędzie się 4. edycja ogólno5
polskiej akcji Narodowe Czy-

8 września

Zbiórka krwi
Miejski Dom Kultury
ul. Wolności 13

Zdrowie ma smak
- zajrzyj na targi
54

wystawców z całej Polski oraz specjalni goście z Czech. Produkty
tradycyjne, bez polepszaczy, od
lokalnych wytwórców. Po raz IX
świdnicki rynek zapełni się wystawcami uczestniczącymi w IX
Targach „Zdrowie ma smak”.
Targi odbędą się w dniach 28-29
sierpnia.
- Z roku na rok przybywa
wystawców chcących zaprezentować produkty na naszych targach. Cieszy nas to i świadczy
o tym, że moda na bycie fit, na
zdrowe odżywianie i zdrowy
tryb życia dotarła do Polski na
dobre - mówi Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz. Także w tym
roku, na świdnickim rynku, stoiska wystawiennicze zapełnią się
serami, pieczywem, wędlinami,
przyprawami, przetworami owocowo-warzywnymi, olejami,
miodami, winami, nalewkami
oraz miodami pitnymi.
Dla odwiedzających czekać
będą także bezpłatne badania
i konsultacje ze specjalistami.
Badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, badania densytometryczne w kierunku osteoporozy, porady reumatologa i dietetyka, badania słuchu i ostrości
wzroku, spirometria oraz konkursy sportowo-rekreacyjne. To
tylko niektóre z dodatkowych
atrakcji, które odbędą się w ramach tegorocznych targów.

godz. 10:00-14:00

tanie, podczas której będziemy
razem czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. W zeszłym roku w niemal w 2 000
miejscowości w całej Polsce
odbyło się wspólne czytanie
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Akcji patronuje Prezydent RP.
Świebodzice oczywiście
przyłączają się do akcji, zapraszamy 5 września do miejskiej
Biblioteki Publicznej na ul.
Świdnicką 15.

- Będziemy wspólnie czytać
fragmenty powieści, będzie
także okazja do obejrzenia
odnowionych wnętrz naszej
placówki, jeśli ktoś z Państwa
jeszcze nas nie odwiedził - zachęca Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP.
We wspólnym czytaniu klasyki polskiej literatury weźmie
także udział jak zawsze Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, radni miejscy i dyrektorzy placówek oświatowych.
Serdecznie zapraszamy.
I

Zwycięstwo
na początek sezonu
14
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rozegranym w niedzielę 16 czerwca
2015 r. meczu inaugurującym
rozgrywki w Lidze Okręgowej
Seniorów zespół MKS Victorii
Świebodzice pokonał w meczu
wyjazdowym drużynę MKS
Nysy Kłodzko 1:0 (1:0). Bramkę
na wagę zwycięstwa zdobył w
32 minucie z rzutu wolnego
Tomasz Borgoń. Już w najbliższą sobotę 22.08.2015 r.
o godzinie 17:00 inauguracja
rozgrywek na własnym stadionie. Podopieczni trenera Macieja Jaworskiego zagrają z beniaminkiem tej klasy rozgryw-

kowej drużyną Polonii Bystrzyca Kłodzka. Zespół z Bystrzycy
Kłodzkiej w pierwszym spotkaniu po powrocie do Ligi Okręgowej przegrał na własnym stadionie z drużyną Unii Złoty Stok
0:3. Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich sympatyków piłki
nożnej na to interesująco zapowiadające się spotkanie.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Sadowski,
Niemczyk, Jędrasiewicz, Borek, Słapek, Drąg, Gawlik,
Borgoń, Zyl, Kmieciak.
Na zmiany wchodzili: 70 min.
Meges za Zyla, 75 min. Bałut
za Borgonia.

Wyniki I kolejki spotkań w Lidze Okręgowej
Seniorów
Karolina Jaworzyna Śląska - Zdrój Jedlina - Zdrój

przełożony

Sudety Dziećmorowice - Skalnik Czarny Bór

4:0

Iskra Jaszkowa Dolna - Grom Witków

2:2

LKS Bystrzyca Górna - Zamek Kamieniec Ząbkowicki

4:1

Victoria Tuszyn - Zryw Gola Świdnica

2:5

Nysa Kłodzko - Victoria Świebodzice

0:1

Polonia Bystrzyca Kłodzka - Unia Złoty Stok

0:3

Polonia-Stal II Świdnica - Unia Bardo

1:1
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PRZERWA TECHNOLOGICZNA
w Wodnym Centrum Rekreacji
Z powodu corocznej konserwacji maszyn i urządzeń
w dniach
31.08. - 11.09.2015 r.
Wodne Centrum Rekreacji będzie nieczynne.

Sezon 2015/2016 - informacja nt. biletów
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria”
Świebodzice informuje wszystkich kibiców
o warunkach wstępu na mecze I zespołu seniorów
Naszego Klubu.
Wstęp wolny mają:
- dzieci i młodzież do 15 roku życia
za okazaniem legitymacji szkolnej;
- kobiety;
- czynni zawodnicy i działacze
MKS Victorii Świebodzice;
Pozostałe osoby objęte są kupnem biletu wstępu
na mecz w kwocie 5 zł.

Nasi pływacy nie odpoczywają
nawet w wakacje
Z

awodnicy Klubu Sportowego Rekin aktywnie spędzają wakacje. W lipcu
odnosili sukcesy w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów 15
i 16-letnich (Ostrowiec Świętokrzyski i Dębica).
Ostatniego dnia MP Juniorów
15 letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim doskonale popłynęła
Martyna Borczyk. Startując
w finale B konkurencji 200 m
motylkowym uplasowała się na
5. miejscu z bardzo dobrym
wynikiem 2:41,14 (el. 2:43,98).
Gratulujemy.
A od 22 sierpnia pływacy rozpoczynają obóz kondycyjny

w Szklarskiej Porębie. W programie m.in.:
treningi pływackie na pływalni 25 m , treningi lekkoatletyczne na najwyżej położonym
w Polsce stadionie lekkoatletycznym, treningi biegowe na
najbardziej popularnych trasach
biegowych, wycieczki rowerowe po najpiękniejszych trasach
rowerowych, wycieczki piesze
po malowniczych szlakach turystycznych, gry zespołowe na
boiskach, zajęcia w parku linowym i wiele innych ciekawych
atrakcji.
Życzymy udanego wypoczynku i złapania formy.

ogłoszenia/komunikaty
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej dz. nr 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej na dz. nr
44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LIX/354/2014 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 08 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej
dz. nr 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej dz. nr 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej
na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do
28 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
w pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23
września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali nr 7 w godzinach od 1.100 do 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2015 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust. 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu prognozy.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Uwagi mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres:
Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub na adres e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Mieszka I na części dz. nr 461/17, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części dz. nr 461/17, obręb
Pełcznica 1 w Świebodzicach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I
na części dz. nr 461/17, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do
28 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
w pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
23 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali nr 7 w godzinach od 1100 do 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2015 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust. 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu prognozy.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Uwagi mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres:
Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub na adres e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

Nieruchomość zabudowana
Nieruchomość zabudowana
Nieruchomość zabudowana

491/2
258/12
397/3

Śródmieťcie 3
Pełcznica 2
Pełcznica 2

Wyjazd do Wrocławia
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach organizuje jednodniową
wycieczkę autokarową do Wrocławia, połączoną ze zwiedzaniem: ·Starówki, ·Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego (w tym Auli Leopoldina), ·ZOO, ·Hali Ludowej z fontannami (obiekt wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. nr 518 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wyjazd zaplanowany jest na dzień 24 września 2015 (czwartek) spod budynku Poczty Polskiej
przy ul. Świdnickiej (godz. 9:00).
Koszt wycieczki: 45 zł (członkowie PZERiI), pozostali: 55 zł.
W cenę wycieczki wliczono: przejazd, bilety wstępu, ubezpieczenie OC.
Więcej informacji można uzyskać u Pani Teresy Małeckiej pod nr tel. 512 203 216.

OGŁOSZENIA DROBNE
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 do wynajęcia mieszkanie 50 m2, aneks
kuchenny+pokój i łazienka z WC. Ogrzewanie gazowe,
podłogowe. Wymienione okna PCV. Nowocześnie
umeblowane. Blisko Tesco, Biedronki,
kontakt 508 127 501, po godz. 20:00
G sprzedam rower składak, nowy,
cena do uzgodnienia. Sprzedam przyrząd do ćwiczeń
całego ciała, cena do uzgodnienia po oględzinach,
tel. 783 660 272

G sprzedam kawalerkę 30 m2, w Świebodzicach,
kuchnia, pokój, łazienka, po remoncie, ogród, parter
spokojna okolica, cena 53 tys. zł, teren ogrodzony,
w pobliżu sklep i przystanek, cena do negocjacji,
tel. 662 289 533
G wolnostojący dom o metrażu 450 m2, II piętra plus
plac, sprzedam lub zamienię na dwa mniejsze domki,
cena 300 tys. zł, do negocjacji, Szczekociny,
woj. śląskie,
tel. 501 536 057

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

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518
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