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Nowa Pani Minister
jest nasza

Pola Nadziei
4znów
rosną.
Zgłoś się
4
do dyktanda,
zawalcz o Pióro
Burmistrza Miasta!

A

nna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, rodowita świebodziczanka - otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji
Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jest pierwszym w historii naszego
miasta ministrem.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe
w mojej dotychczasowej działalności publicznej
- przyznaje pani minister. - W resorcie oświaty
jest wiele do zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować
z przedstawicielami środowisk nauczycielskich, związków zawodowych i rodziców.
Anna Zalewska gościła na obchodach Święta
Niepodległości w naszym mieście, podczas
których otrzymała od Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza kosz kwiatów i oficjalne
gratulacje.
Więcej - str. 3

Jak świętowaliśmy 11 Listopada

Nowe ułatwienia
6
w Wydziale
Komunikacji starostwa
- można się umawiać
na wizytę.

13

Polecamy
- recital
i ciekawa wystawa
w MDK.

14

Wieści
sportowe.

Sprawdź!
FOT. ARCHIWUM ANNY ZALEWSKIEJ

Aktualne oferty
pracy ze Świebodzic

STR. 15

FOT. ABP, OSIR, MDK

Bieganiem, mszą świętą,
wystawą zegarów
- na wiele różnych
sposobów
świebodziczanie uczcili
97. rocznicę odzyskania
niepodległości.

Jak Sylwester,
to w MDK-u
prawdzie przed nami jeszcze zabawa
Andrzejkowa, ale Miejski Dom KulW
tury już kusi ofertą wystrzałowego przywi-

tania 2016 roku. Zabawa Sylwestrowa
w sali reprezentacyjnej zapowiada się
naprawdę atrakcyjnie, do tańca będzie zapraszał zawodowy mistrz tańca Tomasz
Jaszewski, a menu, które przygotowuje
restauracja Korona Śląska sprawia, że
człowiek od razu robi sie bardzo głodny...
Zapraszamy do zapoznania się z pełną
ofertą na stronie:
www.mdk.swiebodzice.pl.
Koszt dla pary - naszym zdaniem bardzo
przystępny - to 290 zł.
Drogie Panie, rozglądajcie się już za kreacjami!
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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.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI
17 listopada (wtorek), w godz. 9:00-15:00, na sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się
szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące prawidłowego wypełniania druków
ofert i sprawozdań z dotacji, otrzymanych z budżetu gminy. Szkolenie jest bezpłatne,
poprowadzą je trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Wałbrzychu.
Więcej informacji: tel. 74 666 95 71, e-mail: tomasz.merchut swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM
„NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
II. Cel konkursu:
G rozbudzanie szeroko pojmowanych
zainteresowań plastycznych,
G przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją związaną ze Świętami
Bożego Narodzenia,
G rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni
plastycznej oraz poczucia estetyki,
G ujawnianie talentów plastycznych i promocja
uzdolnionych twórców,
G konfrontacja osiągnięć rówieśniczych
pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk
plastycznych.
III. Przedmiot Konkursu
Samodzielne i indywidualne wykonanie
przez dziecko ozdoby choinkowej
z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Konkurs dopuszcza różne formy i techniki wykonania pracy.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko,
wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe, które wręczone
zostaną podczas zabawy mikołajkowej na Świebodzickim Rynku.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora - Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 2 lub 4 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych),
w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane
osobowe zwycięzców.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu: Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Marzanna Ślusarczyk
tel. 74 645-63-07.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

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

W piątek, 13 listopada, odbędzie się wręczenie nagród
w konkursie na Najładniejsze okno, balkon i posesję.
Obszerną relację zamieścimy w następnym wydaniu gazety.

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

Mamy panią minister
B

ez względu na zapatrywania polityczne czy osobiste odczucia,
mieszkańcy Świebodzic mogą być
dumni z faktu, że rodowita świebodziczanka będzie piastować jeden z najwyższych urzędów administracji państwowej.
Anna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pani minister ma lat 49, jest zamężna, ma
dwie córki. Z wykształcenia mgr filologii
polskiej, ekolog, menedżer oświaty. Była
Wicestarostą Powiatu Świdnickiego, w ostatnim czasie Poseł na Sejm RP VI i VII
kadencji.
W czasie trwania VI kadencji Sejmu
członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji
i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji
Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.
Od VII kadencji Sejmu jest członkiem
Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji
Zdrowia. Działa również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in. w Polsko-Czeskiej i PolskoUkraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Anna Zalewska wywodzi się ze środowisk nauczycielskich, nic więc dziwnego,
że te z dużą radością i nadzieją przyjęły
informację o nominacji swojej dawnej koleżanki.
- Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni
i pełni nadziei na dobrą współpracę. wierzymy, że mając tak duże doświadczenie
w kwestii edukacji, Pani minister nie skrzywdzi uczniów i nauczycieli - mówi Urszula
Kruczek, Prezes świebodzickiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego. I nie
ukrywa, że zapowiadana przez PiS realizacja postulatów z kampanii wyborczej
w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego dla siedmiolatków a zwłaszcza likwidacji gimnazjów - stoi w sprzeczności ze
stanowiskiem ZNP.
- Zmiana systemu, który w ciągu tych 16
lat całkiem nieźle zafunkcjonował, to krok
wstecz - mówi Urszula Kruczek. - To także
ogromne pieniądze, wyrzucone w błoto
przez samorządy, które zainwestowały
w bazę oświatową. Poza tym - nauka w gimnazjach przyniosła młodzieży wiele korzyści, my, nauczyciele, też nauczyliśmy się
z tą młodzieżą pracować. Czy warto to teraz
niszczyć?
Anna Zalewska zapowiada dobrą współpracę i konsultacje ze środowiskami pedagogicznymi.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji
Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe w mojej dotychczasowej

Będą nowe nasadzenia
na Dąbrówki
hociaż w połowie roku cieszyliśmy się, że sporo drzeC
wek przetrwało, to jednak oka-

zuje się, że tylko iglaki były
silne. Drzewka liściaste w większości uschły, bo - po ocenie
dendrologa okazało się, że
podłoże było nieodpowiednie.
Mowa o drzewach, sadzonych
wspólnie z mieszkańcami ulicy
Dąbrówki.
- Sprawa jest otwarta, na wiosnę przystąpimy do ponownych
nasadzeń, bogatsi o chociażby
taką wiedzę, że trzeba odpowiednio przygotować grunt - mó-

wi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gdy wspólnie z mieszkańcami sadziliśmy drzewka
w 2014 roku, teren był świeżo
po zakończeniu prac budowlanych, i grunt nie zdążył się osadzić. Stąd drzewa nie były w stanie mocno się zakorzenić.
W przyszłym roku, wiosną,
będą wykonane ponowne nasadzenia, z większą starannością
i pod okiem specjalistów. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy okolicy
równie chętnie włączą się w akcję.
I

działalności publicznej - przyznaje pani
minister. - W resorcie oświaty jest wiele do
zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować z przedstawicielami środowisk nauczycielskich,
związków zawodowych i rodziców.
W pierwszej kolejności, zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, przywrócę obowiązek szkolny dla 7-latków, rodzice będą
w końcu mogli zadecydować, w jakim
wieku ich dzieci rozpoczną edukację szkolną. Reforma szkolnictwa - temat przyszłości
gimnazjów, absurdalne rozporządzenie
„sklepikowe”, przygotowanie nowej podstawy programowej, przywrócenie godzin
historii, czy ograniczenie biurokracji nauczycielskiej - to tylko wybrane zadania, nad
którymi w tej kadencji na pewno będę się
pochylać. Serdecznie dziękuję za okazane
wsparcie. Mam nadzieję, że nie zawiodę
Państwa oczekiwań.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i społeczności Świebodzic
składamy Pani Poseł szczere gratulacje
i wyrazy uznania.
W związku z przygotowaniem do objęcia
tak odpowiedzialnej funkcji życzymy Pani
Minister wiele energii, dobrych decyzji oraz
sukcesów w realizacji zamierzonych celów,
a także efektywnego i rzeczowego dialogu
ze środowiskiem nauczycielskim dla dobra
polskiej oświaty i uczniów.
I

związane z odbudową uszkodzonego ogrodzenia i ustawieniem ekranów, które wytłumią
hałas - mówi Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza
Miasta, który monitoruje sprawę.
Właścicielom Casta też należy oddać sprawiedliwość, że już
wcześniej ponieśli spore nakłady finansowe, by wytłumić hale
produkcyjne. Widać dobrą wolę
z obu stron, a mieszkańcy, ob-

goda buduje, niezgoda
rujnuje - stare porzekadło
zawsze się sprawdza tam,
gdzie trzeba rozwiązać kłopot.
Tak było w przypadku
mieszkańców okolic ulicy Wysokiej na Pełcznicy, sąsiadujących z zakładem firmy Cast.
Przedsiębiorstwo okazało się
w ostatnim czasie dość uciążliwym sąsiadem głównie ze
względu na nocny rozładunek

serwując postęp prac, też są
zadowoleni.
- Widzimy, że firma podjęła
działania, więc teraz ze spokojem czekamy na finał, cieszymy
się, że udało się to wszystko tak
zakończyć - mówi pani Ewa,
jedna z mieszkanek.
Warto jeszcze dodać, że miasto ze swojej strony zaoferowało pomoc firmie Cast w wyrównaniu skarpy - zrobił to ciężki
sprzęt ZGK Świebodzice.

towaru. Hałasujący wózek widłowy nie pozwalał wypocząć,
dlatego mieszkańcy zwrócili się
z prośbą do burmistrza o pomoc
w mediacjach. Dzięki temu
sprawa została szybko rozwiązana.
- Razem z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem spotkaliśmy się z szefem firmy,
wspólnie ustaliliśmy kompromis i w tej chwili trwają prace

Domki rosną jak grzyby po deszczu

Nie będzie urzędników w „małej Trójce”

związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się domy jednorodzinne wyW
budowane na terenie Świebodzic przez Spół-

ak już informowaliśmy, przeniesienie Wydziału Spraw ObyJwatelskich
do tzw. małej salki

dzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację kolejnego
zespołu 20 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 523, przy Osiedlu
Piastowskim, w okolicy Przychodni Lekarskiej
SALMED przy ul. Królowej Elżbiety.
Przewidywany koszt budowy domu jednorodzinnego w przedziale: 400-500 tys. zł.
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Rzeczowe rozmowy dają
efekty

Z

Drzewka sadziliśmy w październiku 2014 roku
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Zakończenie realizacji: sukcesywnie w latach 2015-2016.
Wzorcem do projektu jest istniejący zespół
50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zrealizowanych przez Spółdzielnię
w latach 2010-2013 przy ul. Pileckiego.
W ofercie domy o powierzchniach 118,52
m2, 147,46 m2, 171,98 m2.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, ul. Siemowita 31, tel. 74 64 62 026.

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, w żadnym wypadku nie
narazi dzieci na kontakt z klientami urzędu.
Wracamy do tematu, by jeszcze raz uciąć wszelkie spekulacje
i niepotrzebne „sianie paniki” na
forach i prywatnych portalach.

Urzędnicy SOL-u będą przeniesieni na czas remontu budynku
przy ul. Żeromskiego do małej
przybudówki, znajdującej się
przy dużym budynku szkoły
- w żadnym wypadku nie do tzw.
małej Trójki czyli budynku,
w którym mieści się biblioteka
(przy ul. Wolności). Przybudówka
ma osobne wejście i tym wejściem
będą załatwiani klienci wydziału.

- Uczniowie nie będą mieli
żadnej styczności z osobami,
które przyjdą załatwić sprawę
w wydziale, budynek będzie
całkowicie wyłączony - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przeniesienie wydziałów z budynku przy ul. Żeromskiego
może nastąpić w końcówce roku.
I

190 symboli nadziei
4

wydarzenia
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onkile posadzili przed
swoją szkołą uczniowie
Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Kwiaty zakwitną wiosną, by wspomóc nieuleczalnie chore dzieci. Szkoła
już po raz czwarty zainaugurowała akcję Pola Nadziei.
Pola Nadziei to międzynarodowa akcja sadzenia żonkili,
pozyskiwania funduszy na działalność hospicjum, a przede
wszystkim szerzenia idei hospicyjnej w społeczeństwie.
27 października społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi posadziła blisko 200
kwiatów. W sadzeniu kwiatów

wziął udział Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, Kacper
Nogajczyk Prezes ZGK Świebodzice, Ilona Szczygielska,
Kierownik Wydziału Promocji
UM, Alicja Pawlica z Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych.
Gospodarzami uroczystości byli
uczniowie szkoły wraz z dyrektor Magdaleną Stąpor.
- Zasadziliśmy 190 cebulek.
Wiosną staną się pięknymi kwiatami - symbolami nadziei i solidarności z chorymi dziećmi.
Będziemy je rozdawać za dobrowolną sumę przekazaną na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla

FOT. PZSI

Żółte, niepozorne kwiaty są symbolem wiosny i nieuleczalnie chorych

Dzieci - mówi dyrektor Magdalena Stąpor.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz
symbolem wsparcia dzieci nie-

Już po raz czwarty zawalczymy
o Pióro Burmistrza Świebodzic
listopada Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach
19
wspólnie z Urzędem Miejskim organi-

zuje IV Świebodzickie Dyktando. Dla
młodzieży i dorosłych połączone siły
szkolnych polonistek przygotowują
językowe pułapki, najeżone wszelkiej
maści ż, rz, ó, ch i h a także pisownią
łączną i rozłączną, cząstkami, liczebnikami itd.
Warto spróbować swoich sił i sprawdzić wiedzę gramatyczną i ortograficzną, bo tym razem nie wyręczy nas komputer:)
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mejlową: sp6ciernie@wp.pl, osobiście,
telefonicznie w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74
666 96 35) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.
Można się zgłaszać do 13 listopada.
Regulamin jest dostępny na stronie
miejskiej www.swiebodzice.pl oraz na
portalu szkoły: www.pzsi-edukator.pl.
IV. ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO - 19 listopada 2015
REGULAMIN
I. Organizator:
• Urząd Miejski w Świebodzicach
• Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
II. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast
w dwóch grupach wiekowych:
• Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat
(uczniowie gimnazjów i szkół średnich)
- o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;
• Grupa II: dorośli
W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie
brana kolejność zgłoszeń).
2. Stopień trudności dyktanda dla
wszystkich grup wiekowych jest taki
sam.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
drogą mailową (sp6ciernie@wp.pl),
osobiście, telefonicznie w sekretariacie
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach (ul. Ciernie 30;
tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.
4. Termin składania zgłoszeń mija
ostatecznie dnia 13.11.2015 r.;
5. Osoby, które nie zgłoszą się
w wyznaczonym terminie, nie zostaną
wpisane na listę uczestników.
6. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.
7. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby spoza Świebodzic.
III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa
jury powołane przez Publiczny Zespół
Szkół Integracyjnych.
IV. Przebieg konkursu:
1. IV ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 19 listopada 2015 r.
o godz. 17.00 w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach,
ul. Ciernie 30.
2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny
przed rozpoczęciem pisania dyktanda
(w przypadku uczniów wymagana jest
ważna legitymacja szkolna).
3. Podczas pisania tekstu nie wolno
korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi
uczestnikami, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony
komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.; prace będą kodowane, długość tekstu - jedna strona A4.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno
pisać „literami drukowanymi”.
5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

uleczalnie chorych. Przypominają o tych najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w najtrudniejszym czasie ich

6. Oceniając dyktando przyjmujemy
następujące kryteria:
• Błędy pierwszego stopnia - typowo
ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u, mała
i wielka litera na początku wyrazów)
- 1 bł. ort.,
• Błędy drugiego stopnia - pisownia
„nie” z różnymi częściami mowy, łączna
i rozdzielna pisownia innych wyrazów,
błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na
-i, -ii, -ji -1 bł. ort.,
• Błędy trzeciego stopnia - literówki,
błędy interpunkcyjne - 1 bł. int,
• Niedokończone i zmienione wyrazy,
które mogą zawierać błędy, będą liczone
tak jak napisane błędnie.
• W wynikach decydujące znaczenie
mają błędy ortograficzne, w przypadku
takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.
• Prace sprawdzane są do 20 błędów
ortograficznych.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbędzie się tego samego dnia
po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych.
8. Organizatorzy nie zwracają prac
uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;
V. Nagrody:
1. W każdej grupie wiekowej dla
trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd
Miejski w Świebodzicach.
2. Osoba, która zrobi najmniej błędów
w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu
w sekretariacie Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych (tel. 74 666 96
35).

PROGRAM IV ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA
19 listopada 2015
1. Rejestracja uczestników - od godz. 16.30 do godz. 17.00 w bibliotece.
2. Rozpoczęcie dyktanda - godz. 17.00 (powitanie, przedstawienie Jury,
przypomnienie zasad dotyczących zapisu tekstu) - sala 5 i 6.
3. Kodowanie prac i pisanie tekstu - godz.17.15 do 18.00.
4. Przerwa - od godz. 18.00 do 18.45 - sprawdzanie prac przez Jury,
program artystyczny, poczęstunek.
5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda - godz. 19.00.

życia - odchodzeniu z tego świata.
Cebulki żonkili zasadzone
jesienią, odrodzą się na wiosnę
a gdy rozkwitną przy szkole,

staną się widocznym znakiem
tego, że świebodziczanom nie
jest obojętne cierpienie osób
chorych.
I

„ Szkoła - miejsce
łączące pokolenia”
ramach realizacji Rządowego
programu „ Bezpieczna +”
W
w zakresie wspierania działań szkoły

realizujących przedsięwzięcia integrujące z lokalnym środowiskiem
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach opracował
program „ Szkoła - miejsce łączące
pokolenia”.
Program ten powstał na podstawie
obserwacji i rozmów z mieszkańcami
oraz uczniami szkoły stwierdziliśmy,
że dzieci i młodzież uczęszczająca do
naszej placówki i mieszkająca na
terenie dzielnicy Świebodzic - Ciernie nie zna historii swojej najbliższej
okolicy. Integracja środowiska lokalnego jest jak najbardziej wskazana
i oczekiwana przez wielopokoleniowe rodziny, które wykazują chęć
nawiązania współpracy środowiska
z dziećmi i młodzieżą oraz zainteresowania ich historią, bogatą tradycją,
pasjami dziadków i rodziców. Zaangażowanie seniorów powinno
uświadomić młodemu pokoleniu, że
ich życie jest konsekwencją działań
tych właśnie ludzi i należy od nich
czerpać wiedzę, doświadczenie
i umiejętności. Oprócz korzyści dla
dzieci i młodzieży działania te
pozwolą na aktywny udział w różnych przedsięwzięciach wszystkich
członków lokalnej społeczności.
Zwięzły opis i harmonogram planowanych działań :

1. Działania informacyjno-promocyjne(ulotki, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
artykuły w lokalnej gazecie, plakaty,
spotkania z rodzicami i mieszkańcami Cierni, rekrutacja uczestników
przedsięwzięcia)
2. Realizacja warsztatów folklorystyczno-historycznych:
G wspólny apel z okazji Odzyskania Niepodległości,
G wieczornice (spotkania z ciekawymi ludźmi, przesiedleńcami),
G spotkanie wigilijne,
G wykonanie ozdób świątecznych
z wykorzystaniem lokalnych technik,
G poznanie piosenek dziadków
z ich młodzieńczych lat.
2. Realizacja warsztatów kulinarnych:
G zorganizowanie „Festiwalu dyni”,

G odwiedziny w lokalnych gospodarstwach (wytwarzanie produktów
ekologicznych),
G udział w warsztatach osób, które
zaprezentują i nauczą młodzież gotowania tradycyjnych potraw według
przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie (zredagowanie
„Książki lokalnej kuchni” zawierającej przepisy lokalnych potraw).
3. Realizacja warsztatów rękodzielnictwa i majsterkowania (nauka
szydełkowania, haftowania, praca
w drewnie i glinie, wytwarzanie prac
różnymi technikami plastycznymi).
4. Realizacja warsztatów teatralnych:
G przygotowanie przedstawienia
na podstawie opowieści związanych
z zabytkami znajdującymi się na terenie Cierni (Dom Wdów, most, dom
Gethego, krzyże pokutne) oraz historii mieszkańców.
5. Realizacja warsztatów dziennikarsko-informatycznych:
G utworzenie zakładki dotyczącej
przedsięwzięcia na stronie internetowej, w której będą umieszczane informacje dotyczące realizacji działań,
G redagowanie notatek,
G wykonywanie zdjęć,
G opracowanie zebranych materiałów i wydanie śpiewnika, książki kucharskiej,
G opracowanie informatora dotyczącego okolicy jako miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wypracowanie materiałów w trakcie warsztatów pozwoli na wykorzystywanie ich do promocji okolicy
oraz podczas zajęć wychowawczych,
edukacyjnych i rozwijających zainteresowanie w przyszłych latach szkolnych. Nawiązane przyjaźnie i relacje
międzypokoleniowe będą podstawą
do okazywania szacunku dla osób
starszych i historii oraz kontynuowania współpracy przy realizacji innych
działań. Realizacja przedsięwzięcia
pozwoli na kontynuowanie lokalnych
tradycji wśród młodego pokolenia.
Przez cały rok szkolny będziemy
informować i przedstawiać wytwory
prac wykonywanych na warsztatach
kole oraz na łamach gazety, portalu
internetowego miasta oraz stronie
internetowej naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i śledzenia naszych działań.

9 litrów życia
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spośród 23 osób oddało krew podczas listopadowej
(2 listopada) zbiórki krwi w Miejskim Domu Kultury.
Dzięki temu pozyskano 9 litrów bezcennego leku.
Tradycją stacjonarnych zbiórek jest losowanie wśród
krwiodawców nagrody-niespodzianki. Tym razem ufundowała ją
firma TESTER. Blender powędrował do rąk Pani Beaty Kuzery
- gratulujemy. Wszyscy krwiodawcy mogli także liczyć na ciepłe
napoje i gadżety.
A ostatnie w tym roku krwiobranie zaplanowane jest po świętach
- 29 grudnia, także w MDK. Serdecznie zapraszamy, tym razem
nagrodę przygotowuje sklep TESCO.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w naszym mieście oraz Miejski Dom Kultury.

Ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt
gramów marihuany
awet do 10 lat pozbawienia wolności
może grozić trzem mieszkańcom poN
wiatu wałbrzyskiego, którzy wspólnie

w wynajmowanym mieszkaniu w Świebodzicach posiadali ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt gramów marihuany.
- Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
zatrzymali do kontroli drogowej samochód
którym jechała 20-letnia kobieta i dwaj
mężczyźni w wieku 21 oraz 24 lat. W pojeździe policjanci ujawnili susz koloru zielonego oraz biały proszek. Jak się okazało po

przebadaniu na testerze narkotykowym
zabezpieczone substancje to mariuhana
i amfetamina. 20-latkowie posiadali przy
sobie 95 porcji marihany oraz 80 porcji
amfetaminy - informuje Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.
Wszystkie osoby zostały zatrzymane do
wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Dalsze czynności prowadzone przez
policjantów pozwoliły na odnalezienie
w miejscu zamieszkania zatrzymanych
kolejne porcje narkotyków. Zatrzymani
w wynajmowanym mieszkaniu posiadali

Bez problemów
i bezpiecznie 1 listopada

dwiedzanie grobów podczas 1 listopada i związane z tym
kłopoty komunikacyjne w zasadzie nie dotknęły ŚwieO
bodzic. Dotarło do nas wiele pochlebnych informacji na temat

pracy zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji, które to służby
bardzo sprawnie kierowały ruchem nie dopuszcając do tworzenia się zatorów. Również miejsca parkingowe były przygotowane w wystarczającej ilości, dlatego zarówno mieszkańcy
jak i goście bez żadnych utrudnień poruszali się po mieście,
odwiedzając nekropolie.
Cieszymy się i gratulujemy służbom skutecznych działań.
Kolejny numer Gazety Świebodzickiej ukaże się

27 listopada
G niezwykła kolekcja Pana Piotra - motocykle
G piękny jubileusz Pani Wiktorii Zawadzkiej i ciekawa
historia jej rodziny
G gdzie w powiecie świdnickim można znaleźć opiekę
dla osób obłożnie i terminalnie chorych?

490 porcji marihuany oraz 11.830 porcji
amfetaminy.
Policjanci w sprawie prowadzą dalsze
czynności.
Przypomnijmy, że w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia
wolności, a gdy przedmiotem przestępstwa
jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
I

Grasuje fałszywa
wnuczka
rzestrzegamy mieszkańców z kolei instruuje, by z nikim się
Świebodzic przed oszustami, nie kontaktować i czekać na dalP
którzy próbują wyłudzić pienią- sze informacje.
dze metodą „na wnuczka”.
Policja odnotowała trzy takie
próby, na szczęście bezskuteczne. Oszuści uaktywnili się na
początku listopada.
Schemat działania jest taki, że
do osoby starszej dzwoni młoda
kobieta, podająca się za wnuczkę. Informuje, że uczestniczyła
w wypadku samochodowym,
w którym są ofiary śmiertelne.
- Kobieta mówi, że potrzebuje pieniędzy na kaucję - w jednym przypadku było to 30 tys. zł
- informuje Piotr Galicki,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Po chwili
dzwoni mężczyzna, przedstawiający się jako policjant, który

Na szczęście ciągu dalszego
nie było, a osoby, do których
zadzwoniła fałszywa wnuczka,
natychmiast poinformowały policję.
- Prosimy o zgłaszanie takich
sytuacji i apelujemy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać
nieznanym osobom gotówki
- przypomina komendant.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że policja nigdy nie postępuje w taki sposób tzn. nie
kontaktuje się telefonicznie
w sprawie wypadku drogowego
czy innego wykroczenia.
Prosimy o czujność i zgłaszanie każdorazowo tego typu zdarzeń pod numer alarmowy 997.

...KRÓTKO

Zwinęli motorower?
Strażnicy miejscy zatrzymali skuter, którym jechało dwóch
mężczyzn ulicą Wałbrzyską. Pojazd dziwnie manewrował i strażnicy
nabrali podejrzeń, że kierowca jest pijany. Rzeczywiście, kierujący
skuterem wałbrzyszanin był pod wpływem alkoholu, co więcej
- nie miał żadnych dokumentów potwierdzających, że jest
właścicielem jednośladu. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd
został skradziony w Wałbrzychu.
Delikwentów przekazano policji.

Azbest policzony
otowy jest już zaktualizowany dokument pod nazwą Program
usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzice. Dokument
G
pozwoli na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na usuwanie szko-

dliwych materiałów. Z analizy wynika, że na terenie Świebodzic
znajduje się 175 obiektów, zawierających azbest - głównie chodzi
o eternit wykorzystywany jako pokrycie dachowe.
Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowych wytycznych
w zakresie usuwania szkodliwej substancji jest niezbędne do aplikowania o środki krajowe.
Pełna treść dokumentu znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świebodzice: www.bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Środowiska.

Do Wydziału Komunikacji
przez internet!
6
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wieści z miasta/powiatu
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Od 16 listopada

N

areszcie - dobra wiadomość
dla posiadaczy czterech kółek.
Od poniedziałku, 16 listopada
mieszkańcy powiatu świdnickiego będą mogli umówić się na wizytę
w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego - na konkretny dzień
i godzinę - przez internet. Koniec ze staniem w kolejce i marnowaniem czasu!
Jak się zarejestrować?
1. Należy wejść na stronę (od 16
listopada):
www.powiat.swidnica.pl
i odszukać ikonę:

2. W głównym menu określamy
dzień i godzinę, kiedy chcemy przyjść
do urzędu oraz określamy rodzaj sprawy do załatwienia. Wprowadzamy
także pozostałe wymagane przez system
dane.
3. Na koniec otrzymacie Pań-stwo
potwierdzenie danych oraz specjalny
kod, który zostanie przesłany również
na podany adres e-mail.
4. W dniu, w którym odwiedzimy
urząd, należy wpisać uzyskany kod

podczas pobierania biletu w biletomacie.
Dla tych, którzy nie chcą ustalać konkretnego terminu wizyty, starostwo
przygotowała kolejne ułatwienie. Wchodząc na stronę internetową Powiatu
Świdnickiego możemy sprawdzić liczbę osób oczekujących w kolejce w danej chwili.
Wystarczy, że na stronie:
www.powiat.swidnica.pl
odnajdziemy ikonę:

Rozhuśtaj marzenia
Wolontariusze z firmy TTSA na rzecz niepełnosprawnych

W

ramach CSR (Company Social Responsability) - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wolontariusze firmy
TTESA odmalowali pomieszczenia Centrum Rehabilitacji
Społecznej, zajmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ufundowali takż huśtawkę dla organizacji. Akcję wsparł samorząd miasta, pomagając przygotować
teren pod montaż huśtawki.
Prace zostały wykonane latem, ale cieszyć czlonków stowarzyszenia będą z pewnością przez cały rok. Ekipa marzeń - jak nazwali
się wolontariusze, odmalowali wszystkie pomieszczenia, wykosili
trawę i zamontowali huśtawkę.
A oto ekipa marzeń czyli wolontariusze TTSA: Monika Chlebda,
Marek Bielawski, Paulina Kozińska, Agnieszka Wojciechowska,
Agata Frydrych, Radomir Mazur, Marta Woźniak, Robert
Łygan.

System automatycznie wyświetli aktualne obłożenie Wydziału Komunikacji i jego poszczególnych komórek.
Istnieje także oczywiście możliwość
tradycyjnego sposobu załatwienia sprawy.
W Wydziale Komunikacji od wielu
lat funkcjonuje system kolejkowy na
podstawie pobranych wcześniej biletów. Do tej pory urządzenie wydające
bilety znajdowało się za drzwiami
wydziału i nie wszyscy klienci o tym
wiedzieli. Dlatego od 28 października
ustawiony został nowy biletomat, usytuowany na II piętrze, przy windzie,
obok pokoju 215. Na biletomacie

wstępnie określamy sprawę, którą chcemy załatwić po czym odbieramy bilet,
na którym widnieje numer. Po wszystkim czekamy aż na tablicach informacyjnych zamontowanych pod sufitem
ukaże się „nasz” numer.

Ułatwienia
dla cudzoziemców
zrosła liczba klientów
Wydziału Spraw ObyW
watelskich i Cudzoziemskich

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,
aplikujących o paszport, zaproszenie czy legalizację pobytu
na terenie naszego kraju.
W związku z tym, by usprawnić obsługę wszystkich
zainteresowanych osób od 15
listopada 2015 roku w Delegaturach DUW w Wałbrzychu,
Jeleniej Górze i Legnicy zostanie rozszerzony dotychczasowy zakres ich działania.
We wszystkich trzech oddziałach będą przyjmowane
wnioski w sprawach o zarejestrowanie zaproszenia wizowego oraz o zezwolenie na
pracę wraz z możliwością doręczenia zaproszenia wizowego oraz decyzji administracyjnej.

Te dodatkowe punkty podawcze w delegaturach pozwolą nie tylko na przejęcie
części obsługi klientów z Wrocławia, ale także będą dla nich
dużo dogodniejszą formą załatwienia tych konkretnych formalności.
W planach jest również poszerzenie usługi w delegaturach o procedury biometryczne
w sprawach dotyczących cudzoziemców. Planowany termin to 1 stycznia 2016 roku.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki notuje systematyczny
wzrost osób legalizujących pobyt na terenie Polski. Sięga on
ok 65%, głównie cudzoziemców.
Przyczyną wzrostu legalizacji pobytu w Polsce jest miedzy innymi sytuacja polityczna
na Ukrainie oraz wejście w życie 1 maja 2014 roku nowej
ustawy o cudzoziemcach.

Pyszny Jarmark
Bożonarodzeniowy
dniach 13-20 grudnia na Rynku odbywać się będzie
Jarmark Bożonarodzeniowy.
W
Podczas 8 dni będzie można nie tylko kupić świąteczne pysz-

ności i prezenty - organizatorzy czyli Wydział Promocji UM,
przygotowują także atrakcyjny program artystyczny.
Wokół ratusza stanie kilkanaście stylowych domków, w których będzie można kupić prezent na gwiazdkę, zjeść smakowite
pierogi czy zaopatrzyć się w choinkę. Wystawcy mogą się nadal
zgłaszać - oferty przyjmowane są do 27 listopada.
Będzie także sporo atrakcji dla najmłodszych, na pewno na
Rynku zagości Święty Mikołaj, będą szczudlarze i wiele innych,
świątecznych wydarzeń. Oczywiście, będzie także możliwość
zaopatrzenia się w żywą choinkę.
Szczegółowe informacje dla wystawców dostępne są w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, tel. 74
666 95 71, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl.

Bieg, msza i wystawa
wydarzenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Obchody Święta Niepodległości w Świebodzicach

Bóg, Honor, Ojczyzna - to hasła, które 97. lat
temu towarzyszyły naszym pradziadkom,
walczącym o wolność kraju. Dziś nie musimy już
walczyć zbrojnie o swobodę , ale powinniśmy
pamiętać, że patriotyzm to nie tylko oddanie
własnej krwi za Ojczyznę. I nie tylko 11 listopada
warto pamiętać, że jest się Polakiem

piątek, 13 XI 2015
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Ś

więto Odzyskania Niepodległości zawsze jest
okazją do zadania sobie
pytania: czy jestem patriotą? Czy jestem dumny ze
swojego kraju? Co zrobiłbym
dla niego? Oczywiście, na te
pytania każdy z nas powinien
sobie odpowiedzieć, a jak pokazuje rzeczywistość, patriotyzm
miewa różne oblicza.

Piękny kosz kwiatów od burmistrza Bogdana Kożuchowicza dla „naszej” pani minister Anny
Zalewskiej

Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Mikołaja

Z pewnością najbardziej widocznym jego znakiem jest wywieszenie flagi i udział w uroczystościach, organizowanych
we wszystkich polskich miastach.
W Świebodzicach nie mogło
być inaczej. Obchody Święta
Niepodległości w naszym mieś-

cie od lat mają bardzo wyjątkowy charakter. Oprócz uroczystości
religijno-patriotycznych
w kościele Św. Mikołaja i pod

tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawsze uczczenie tej
ważnej rocznicy ma wydźwięk
lokalny, świebodzicki.

W mszy wzięli udział m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz z małżonką, przyszła Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska z małżonkiem,
parlamentarzyści, radni i licznie przybyli mieszkańcy

8

wydarzenia
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Tak było i 11 listopada 2015
roku. Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę uświetniło otwarcie II
Wystawy Zegarów Gustava Beckera - najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza. Odbył
się także IV Bieg Niepodległości.
Oficjalne
uroczystości
z udziałem parlamentarzystów,
władz miasta, duchowieństwa,
radnych miejskich i powiatowych oraz mieszkańców zainaugurowała msza święta w intencji
Ojczyzny, odprawiona przez księdza prałata Jana Gargasewicza
w kościele pw. Św. Mikołaja. Po

eucharystii głos zabrał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz zaproszeni gości.
Burmistrz miasta obdarował
koszem kwiatów posłankę na
Sejm RP Annę Zalewską, wyrażając w ten sposób gratulacje
w związku z otrzymaniem przez
Panią Poseł nominacji na Ministra Edukacji Narodowej.
- W tym szczególnym dniu
chciałbym nie tylko wyrazić
wielkie uznanie i gratulacje, ale
podkreślić, że może Pani zawsze
liczyć na swoje rodzinne miasto,
zawsze będzie tu Pani witana
z życzliwością - podkreślał burmistrz.
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- Jestem wasza, tu jest mój
dom, moja rodzina, moja mała
Ojczyzna, tu zawsze będę chętnie słuchać rad i sugestii - dziękowała Anna Zalewska za wiele
życzliwości i wsparcia. A odnosząc się do obchodzonego święta
podkreśliła: - Uroczystości rozpoczęła Bogurodzica, tak naprawdę pierwszy hymn Polaków. Ta pieśń ojczyźniana towarzyszyła nam przez wieki, pokazując, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg i Kościół.
Głos zabrali także posłowie:
Wojciech Murdzek i Ireneusz
Zyska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego

wydarzenia
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Następnie uczestnicy przenieśli się pod tablicę upamiętniającą Marszałka Piłsudskiego,
gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Oprócz władz miasta i parlamentarzystów wiązanki złożyli
przedstawiciele licznych organizacji w mieście, szefowie jednostek miejskich, placówek oświatowych.
Część druga obchodów Święta Niepodległości w piękny sposób odwołała się do historii
lokalnej i bogatej przeszłości
miasta. Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Świebodzic we
współpracy z Kołem Filatelistycznym nr 1 zaprezentowało
wystawę zegarów, które wyszły
z fabryki najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza, Gustava Beckera, a także z innych
fabryk zegarów, działających
w naszym mieście w XIX i XX
wieku. Imponującą kolekcję budzików, zegarów stojących, wiszących, kominkowych; dokumenty, zdjęcia - wszystko to będzie można obejrzeć jeszcze

tylko do niedzieli, 15 listopada,
w Miejskim Domu Kultury.
Podczas otwarcia wystawy
szefowie TMŚ: Marek Mikołajczak i Paweł Żurakowski
dziękowali burmistrzowi za
wsparcie w organizacji wydarzenia. Następnie wysłuchaliśmy
interesującego wykładu p. Joanny Stoklasek-Michalak poświęconego znaczeniu symboliki
i ornamentów, umieszczanych
na zegarach.
Obchody Święta Niepodległości odbyły się także wcześniej w szkołach i przedszkolach.
Serdeczne podziękowania
w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza kierujemy do wszystkich pocztów
sztandarowych, które wzięły
udział w uroczystościach w kościele i pod tablicą, Harcerzom ze
Szczepu IMAGO oraz młodzieży z Zespołu Szkół Integracyjnych a także wszystkim,
którzy włączyli się w organizację obchodów Święta Niepodległości.

piątek, 13 XI 2015
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Imponująca kolekcja budzików

Otwarcie II
wystawy
Zegarów
Gustava Beckera
- gości przywitał
Prezes TMŚ
Marek
Mikołajczak

Tak wyglądał najsłynniejszy zegarmistrz
ze Świebodzic

O znaczeniu takich symboli jak słońce, lew czy nenufaryw
odczytywaniu symboliki zegarów opowiedziała kustosz
kłodzkiego muzeum, pani Joanna Stoklasek-Michalak

Zegary stojące, tzw. szafowe, robiły wrażenie

Eksponaty wypożyczono dzięki życzliwości pasjonatów
i instytucji ze Świebodzic, okolic Kamiennej Góry, Wałbrzycha,
Świdnicy, Dzierżoniowa.
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Świąteczne bieganie i maszerowanie
OSiR Świebodzice po raz czwarty zaprosił
mieszkańców do udziału w Biegu Niepodległości
i Marszu Nordic Walking. Na starcie stawiło się
ponad 80 osób, by w taki sposób uczcić narodowe
święto.
Były nagrody, pamiątkowe koszulki, ciepły
poczęstunek i naprawdę świetna atmosfera.
A oto wyniki.
 Bieg kobiet - dystans 4 km

1. Paulina Szarzyńska
2. Mariola Gajdowska
3. Karolina Nowogrodzka

 Bieg kobiet - dystans 8 km

1. Monika Job
2. Małgorzata Sobczyk-Sosik
3. Dorota Kuracińska

 Bieg mężczyzn - dystans 4 km

1. Piotr Tesarski
2. Damian Szarzyński
3. Paweł Kamiński

 Bieg mężczyzn - dystans 8 km

1. Marek Leśnicki
2. Jacek Kalus
3. Wiktor Kurant

 Nordic Walking

1. Artur Kryś
2. Krzysztof Stasiak
3. Edyta Kowalczyk
FOT. ABP, BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK, OSIR

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

ŚP. Zbigniewa Marca

- Żona, Synowie, Synowa, Wnuczki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Adama Madziały,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Wnuk, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Tadeusza Wiśniewskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, 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. Władysława Baszkiewicza

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

ŚP. Freddy'ego Pięciaka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Janusza Pfistera

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

ŚP. Jana Winnika

- Żona, Córka, Siostra z Mężem i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ireny Stadnik,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Piotra Bekalskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Michała Kulika

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, 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. Andrzeja Zabłockiego

- Żona, Córka, Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Antoniego Poruczyńskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Wiesława Tryla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, Kibicom
MKS Victoria Świebodzice. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Dariusza Marca

- Mama, Żona, Córka, Siostra, Ciocia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Józefa Solarewicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Wiatrowskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

ŚP. Radosława Konisiewicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Brat, Babcia i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Piotra Goneta
- Rodzice i Rodzina

Serdecznie przepraszamy Rodziny za zamieszczenie
w poprzednim wydaniu podziękowań, które już się ukazały.
Redakcja

Lekcja astronomii
oświata
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w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych

W

dniu 26.10.2015
uczniowie klasy VI
mieli przyjemność
uczestniczyć w niezwykłej lekcji przyrody, która
została u nich przeprowadzona
w sposób inny niż zwykle.
Dzieci miały zajęcia teoretyczno
- praktyczne z zakresu astronomii i obserwacji astronomicznych. Były one przeprowadzone
przez nauczyciela, pana Łukasza Kucembę, miłośnika astronomii, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, członka Sekcji Obserwacji Słonecznych PTMA. Tematem spotkania było Słońce
i jego obserwacje. Uczniowie
dowiedzieli się, czym jest Słońce, jakie na nim zachodzą reakcje oraz poznali termin cyklu
słonecznego. Przy okazji pan

Łukasz opowiedział o odległości
Ziemi od naszej dziennej gwiazdy i jej rozmiarze.
Po zakończeniu kilkunastominutowej prelekcji przyszedł czas
na zajęcia praktyczne. Instrumentem obserwacyjnym był
Maksutov 90/1250. Uczniowie
zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas
obserwacji słonecznej, jak również o różnicach między filtrem
ochronnym,a folią aluminiową
znajdującą się w kuchni każdego
domu.
Młodzież z dużą ochotą podeszła do obserwacji, z zapałem
zliczając obecne na Słońcu plamy.
Zajęcia były całkiem udane,
a oprócz niewątpliwej frajdy
z obserwacji może udało się
w kimś zaszczepić ziarno bada-

cza nieba - to by była największa
satysfakcja.
Warto zaznaczyć, że w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych od początku obecnego roku szkolnego funkcjonuje

Śniadanie daje moc!
D

zień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania w Europie
obchodzony jest 8 listopada. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
- obchodzili go 6 listopada na
lekcjach z wychowawcami.
Tydzień wcześniej odbyły się
zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania się, a w ubiegły
piątek podczas akcji „Śniadanie
daje moc” uczniowie wspólnie z
opiekunkami przygotowali py-

szne i zdrowe drugie śniadanie.
W całej szkole pachniało świeżymi warzywami, pełnoziarnistym pieczywem i innymi zdrowymi rarytasami. Nie zabrakło
też owoców, soków i nabiału. Po
prostu palce lizać! Ta nauka
zdrowego odżywiania była
wspaniałą zabawą, a i apetyt
dopisywał wszystkim - nawet
Tadkom niejadkom ;-) Oto kilka
zdjęć z tej uczty...
I

koło astronomiczne, a na potrzeby rozwijania pasji młodych
obserwatorów zakupiony został
profesjonalny 6 calowy teleskop
konstrukcji Newtona z montażem paralaktycznym.
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...KRÓTKO

zDolny Ślązak
Gimnazjum nr 2 zakwalifikowali się do kolejnego,
powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista!
UBlokczniowie
humanistyczny:
1. Natalia Moskwa
2. Michał Konieczny
Blok przyrodniczy:
1. Natalia Moskwa
2. Martyna Drzał
3. Michał Konieczny
4. Emilia Konieczna
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Rekrutacja do żłobka
W pierwszych dniach listopada odbywała się rekrutacja do
nowego Żłobka Miejskiego nr 2. Przygotowano 24 miejsca dla
maluszków. 11 listopad dyrekcja podała do wiadomości listę dzieci przyjętych do placówki. Pełna procedura, wraz z odwołaniami,
potrwa do końca listopada.

Kolejna bezpieczna
szkoła

ubliczny Zespół Szkół
Integracyjnych w ŚwieboP
dzicach został wyróżniony

tytułem Bezpieczna Placówka
Oświatowa. To kolejna szkoła
w mieście, która w ostatnim
czasie została uhonorowana
prestiżowym tytułem za realizację oferty edukacyjnej. Tym
samym placówka dołączyła do
rankingu bezpiecznych w całym powiecie.
Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem
prestiżowym, gdyż otrzymują
go jedynie nieliczne placówki.
Stanowi on uhonorowanie
działań na rzecz zapewnienia
najwyższych standardów bez-

pieczeństwa, ochrony zdrowia
uczniów i podopiecznych jest
on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”
to jednak nie tylko forma
wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.
Udział w programie jest
także potwierdzeniem, że
szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
Więcej o programie:
www.bezpiecznaplacowka.
com.

Wiarygodna i bezpieczna
ubliczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
P
z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach został wyróżniony w Ogólnopolskim
Programie Wiarygodna Szkoła.
Tym samym świebodzicka
szkoła dołączyła do rankingu
najlepszych szkół w całym powiecie.
Wyróżnienie i potwierdzający je certyfikat placówka
otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów
edukacyjnych, ciekawą bazę
edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa,
zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium
było uzyskanie przez szkołę
wysokiego miejsca wśród
wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie
w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które
dzięki właściwemu poziomowi
nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział
w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo
swoim uczniom.
Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być
drogowskazem dla rodziców
i uczniów podczas wyboru
szkoły.
Więcej o programie:
www.
wiarygodna-szkola.pl.

Spotkanie z Agatą Bizuk
12

Beata Wiciak

C

zytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się w piątek 23
października z Agatą
Bizuk, wałbrzyszanką, która
kilka lat temu wyemigrowała do
Irlandii, a tam po wypadku
w fabryce żelków, napisała dwie
książki: „ Piątek trzynastego”
i „Narzeczona z Second-Handu”.
Agata Bizuk opowiedziała
o powodach, które zdecydowały
o tym, że w 2006 r. młoda
dziewczyna po studiach spakowała swój dobytek i udała się
w stronę Zielonej Wyspy. Dowiedzieliśmy się o życiu z dala
od bliskich, o powodach, dla
których postanowiła „tam” zostać (może i na zawsze), pomimo trudnych początków i ciężkiego życia. Tego wieczoru
mogliśmy się dowiedzieć dla-

czego nasz gość nie lubi Dublina
i jak postrzega Wałbrzych z perspektywy lat.
Spotkanie zgromadziło sporą
ilość młodych ludzi (głownie
licealistów ze Świebodzic z nauczycielką języka polskiego panią Ireną Horbaczewską), chociaż nie zabrakło czytelników
w średnim i starszym wieku.
Autorka odniosła się do treści
swoich książek, zdradzając, że
wiele z opisanych sytuacji
miało swoje miejsce w rzeczywistości oraz zgadzając się ze
stwierdzeniem, że jej książki to
„czytadła”, przy których można
odpocząć, zrelaksować się
i pośmiać. Jednak pod pozorami lekkości poruszane zostają
poważne problemy z życia
młodych: wątek migracji zarobkowej, tęsknoty za krajem,
przyszłości młodego pokolenia
dostępności narkotyków bądź
gloryfikowania seksu w wieku

16-17 lat, jako dowodu bycia
„cool” i „trendy”.
Agata Bizuk okazała się niezwykle sympatyczną i kontaktową osobą. Onieśmielona sporą
ilością czytelników, z każdą
minutą czuła się coraz lepiej
w naszej bibliotece i ze szczerością i wzruszeniem (gdy wracała

Jesienna zaduma

W
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Barbara Malinowska to wrażliwa artystka, która swoją osobowość przedstawia
w licznych dziełach. Pisze poezję, maluje,
rysuje, wykonuje biżuterię, projektuje stroje.
Z wykształcenia jest dekoratorem wnętrz,
zajmuje się więc także aranżacją wystaw
i wernisaży.
Marcel Kambr - dolnoślązak, bard, społeczny animator kultury, śpiewający autor
muzyki i tekstów piosenek niszowych.
Występuje akompaniując sobie na gitarze
klasycznej. Promotor malarzy, muzyków,

nym jej odbiorze. Nasz gość
zapowiedział podjęcie pracy nad
trzecią powieścią o trudnym
pogodzeniu macierzyństwa z dala od bliskich i ich pomocy na
jaką można liczyć będąc rodzicem w kraju.
Obdarowana przez dyrektor
instytucji Małgorzatę Grudziń-

poetów, aktorów amatorskiego ruchu artystycznego.
Na koniec swoje wiersze odczytał jeden
z członków Klubu Abstynenta.
W wieczorku wzięło udział kilkanaście
osób. Niezwykły wystrój klubu zapewnił
jesienny nastrój.
Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworami Basi i Marcela. Autografy artystów
uwieczniły wspomnienie tego wieczoru.

enior=Aktywny Obywatel”
- to projekt realizowany od
S
kilku miesięcy w naszym mieś-

cie. Jego uczestniczy zaprezentowali niedawno jeden z efektów - międzypokoleniową inicjatywę.
Było to przedstawienie,
w którym wzięły udział babcie
i ich wnuki.
Dobrze się złożyło, bo 20
października obchodziliśmy
Europejski Dzień Seniora.
Mieszkańcy miasta, którzy
przyszli na przedstawienie,
a wśród nich zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, obejrzeli
przedstawienie, które łączyło
siły reprezentantów dwóch pokoleń: babć i wnuków. Lekkość i humor, z którymi je zrealizowano łączyły się z ważnym przesłaniem: znaczeniem
seniorów w każdej społeczności lokalnej, ich doświadcze-

I

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza
ośrodek wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczony jest dla
pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.
Razem uczymy się funkcjonowania w życiu codziennym,
poprzez wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogicz-

ne i szeroko rozumianą rehabilitacje. W ramach terapii prowadzone są różnorodne zajęcia
m.in. plastyczne, muzyczne,
teatralne, integracyjne oraz informatyczne. Ponadto placówka
dba o zdrowie fizyczne podopiecznych w ramach zajęć
rehabilitacyjno-sportowych - mówi Izabela Gaweł, kierownik
placówki. - Ćwiczymy nie tylko
na sali rehabilitacyjnej, ale także

w każdy wtorek korzystamy
z krytej pływalni, a w piątki
z kręgielni. Zapewniamy aktywne uczestnictwo w życiu kulturowym i społecznym, dzięki wyjazdom do ZOO, kina, na warsztaty czy integracyjne imprezy
międzyośrodkowe. ŚDS realizuje także treningi takie jak
higieniczny, porządkowy, budżetowy czy kulinarny, które kształtują w uczestnikach odpowied-

Świetliczaki porządkowały groby
uż przed dniem Wszystkich Świętych podopieczni
Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami
T
porządkowali opuszczone groby na cmentarzu przy ulicy

Wałbrzyskiej. Wspólnymi siłami udało się posprzątać
zaniedbane mogiły, na których dzieci zapaliły symboliczne
znicze i pomodliły się w intencji zmarłych.

nie nawyki i umiejętności. Aby
nasi podopieczni w pełni sił
mogli uczestniczyć w zajęciach,
zapewniamy dla każdego jeden
ciepły posiłek dziennie.
Jeżeli więc znasz w swoim
otoczeniu osoby, które potrzebują takiego rodzaju wsparcia, serdecznie zapraszamy na ulicę
Parkową 4. Wszelkie informacje
można uzyskać: http://www.
sds.swiebodzice.pl/.

FOT. UŻYCZONE

dS jest miejscem, które każdy uczestnik może nazwać
Ś
swoim drugim domem. Jako

ską książkami o Świebodzicach
oraz słodyczami z rodzimej
fabryki spotkanie dobiegło końca, a Agata Bizuk poproszona
o pamiątkowe fotki pozowała do
zdjęć oraz umieściła wpis w kronice bibliotecznej.

Międzypokoleniowe
przedstawienie

FOT. UŻYCZONE

przedostatnim dniu października w siedzibie Klubu Abstynenta w Świebodzicach odbył
się wieczór literacko-muzyczny
pn. „Jesienna zaduma”. Wieczór wypełniły
wiersze i muzyka.
Występ rozpoczęła Kinga Stochła
(uczennica Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu), która zagrała na flecie dwa
utwory. W ten niezwykły wieczór poznaliśmy twórczość kolejnych dwóch wyjątkowych ludzi.

wspomnieniami do „początków” za granicą) odpowiadała
na zadawane pytania.
Piątkowe spotkanie było dla
wielu miłym wprowadzeniem
w stan weekendowego relaksu.
Czytelnicy po zakończeniu rozmowy z autorką wypożyczyli jej
książki, co świadczy o pozytyw-

I

nia życiowego oraz energii,
z których mogą czerpać młodzi, dopiero kształtujący się
ludzie.
Smakowitym zwieńczeniem
wydarzenia był poczęstunek,
przygotowany dla wszystkich
widzów.
Pomysłodawczyniami i realizatorkami pierwszej w Świebodzicach międzypokoleniowej inicjatywy były uczestniczki projektu „Senior=aktywny obywatel” od kwietnia
realizowanego w Świebodzicach. Panie zaprosiły do współpracy dzieci uczęszczające do
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada oraz młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Projekt „Senior=Aktywny
obywatel” współfinansowany
ze środków rządowego programu ASOS, jest realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach we
współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom.

Tolerancja
i muzyka
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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- Cieszę się, że mamy w mieście tyle utalentowanej młodzieży, która wyraża się poprzez
muzykę. To ważne, by poprzez
swoją pasję realizować również
idee odnoszące się do globalnych problemów - podkreślał
podczas spotkania burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W dowód wdzięczności za
okazaną pomoc przy organizacji

ności kulturowych, rasowych,
itd.
W ramach zajęć, w których
ze strony Świebodzic uczestniczyło dziesięcioro młodych
muzyków w wieku od 15 do 21
lat, realizowano warsztaty
wokalne oraz dyskusje panelowe, czego efektem finalnym
było nagranie utworu odwołującego się do idei tolerancji
i multikulturowości.

wyjazdu, a także żywe zainteresowanie tematem, uczestnicy
projektu oraz ich opiekunowie
podarowali burmistrzowi płytę
z nagranym przez świebodzicką
młodzież utworem oraz lipską
gazetę, w którym ukazał się
obszerny artykuł na temat pobytu młodych świebodziczan
w mieście Bacha i Schillera.
I

FOT. MDK

rupa świebodzickiej
młodzieży brała udział
w międzynarodowy
projekcie, propagującym idee tolerancji i wielokulturowości współczesnego świata.
Młodzi muzycy kilka dni spędzili w Lipsku, gdzie wzięli udział
w warsztatach muzycznych
i panelach dyskusyjnych. Po
powrocie spotkali się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, by podzielić się wrażeniami i podarować płytę z nagraniem własnego utworu.
Spotkanie odbyło się w środę,
4 listopada, w sali posiedzeń
ratusza. Oprócz młodych ludzi
wzięła w nim udział także dyrektor MDK Agnieszka Gielata
oraz opiekunowie uczestników
projektu: Bartosz i Wiktor Wawrzkowicz.
Projekt pod nazwą „Songs
about life”, którego pierwsza
tura realizowana była w dniach
16-22 października, zakłada
wymianę młodzieży pomiędzy
Miejskim Domem Kultury
w Świebodzicach a jego odpowiednikiem w Lipsku. Celem
wymiany jest porównanie doświadczeń i wiedzy o prawach
mniejszości oraz szeroko
pojętej tolerancji dla odmien-

Życie pisane piosenką

Recital Tadeusza
Olchowskiego
rtysta śpiewa i akompaniuje na fortepianie - choć to
nie jedyny instrument.
AWcześniej
grał na akordeonie, gitarze, puzonie. A od

niedawna gra także na klarnecie.
Wystąpił m.in.: w Norwegii, Szwajcarii, jak również
w Polsce.
W 2014 roku wziął udział w Festiwalu im. Janusza
Kofty pod nazwą „Moja Wolności”, którego organizatorem było Warszawskie Stowarzyszenie Bardów.
Skomponował muzykę do wiersza „Wyspa” i otrzymał
Srebrny Klucz Festiwalu.
Rok później wziął udział w IX edycji Festiwalu i otrzymał Złoty Klucz.
Repertuar solisty obejmuje utwory takich artystów, jak:
Frank Sinatra, Dean Martin, Elton John,Diana Krall, Rod
Stewart. Wykonuje także utwory polskiej muzyki, m.in.:
Seweryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena czy zespołów „No To Co”, „Czerwonych Gitar”,
„Dżemu”, „Perfectu”.
Podczas koncertu Publiczność będzie miała okazję usłyszeć autorskie utwory Tadeusza Olchowskiego z EP-ki
„Opakowanie”, utwory m.in. Jonasza Kofty, Agnieszki
Osieckiej oraz muzykę rozrywkową i filmową.
Podczas koncertu będzie możliwość zakupienia autorskiego krążka Tadeusza Olchowskiego.

Wystawa Artystów
Świebodzic
dniach
19-22
W
listopada

w Miejskim
Domu Kultury
zaprezentowana
zostanie Wystawa
Artystów
Świebodzic.
Na wystawie
prezentowane
będą prace
utalentowanych
świebodziczan,
tworzących obrazy
i inne prace
artystyczne.
Wernisaż
wystawy
zaplanowano
na 19 listopada,
o godz. 17:00.
Zaprasza
organizator
- Towarzystwo
Miłośników
Świebodzic.
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Wygrana juniorów

Halloween Party

rozegranym w dniu
sobotę 7 listopada 2015 r.
W
meczu XII kolejki spotkań

o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym
z drużyną Hutnika Szczytna
4:1 (3:1). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły zdobyli:Kacper Powrózek - 16
min., 41 min., 43 min. oraz
Mateusz Melańczuk - 55 min.
Była to dwunasta wygrana

w Wodnym Centrum Rekreacji

W

igilia Wszystkich
Świętych obchodzona kiedyś jako
Dziady, dziś jako
Halloween, to dzień, w którym
świat umarłych przenika do
świata żywych. W ten najstraszniejszy dzień w roku duchy, zjawy i potwory opanowały także
Wodne Centrum Rekreacji, ale
nie po to żeby straszyć i robić
psikusy, lecz rozdawać słodycze
i dobrze się bawić.
Na wszystkie dzieci, które tego dnia odwiedziły Wodne Centrum Rekreacji czekało wiele
atrakcji. Konkury i zabawy w wodzie prowadzone były przez

Ewę Kuliś ze szkoły pływackiej
JES PŁYWAM oraz Ireneusza
Terefenko ze szkoły pływackiej
SZUWAREK. Na dorosłych
czekało „podpiekanie ogniem
i oblewanie wrzątkiem”, czyli
wolny wstęp do strefy saun,
a wszystko to w towarzystwie
duchów, pająków, potworów
i lampionów z dyni wykonanych
przez uczniów świebodzickich
szkół.
Lista nagrodzonych uczniów
w konkursie na ozdobę o tematyce Halloween i jesień:
MIEJSCE 1
Laura Kłapińska z klasy
V A z Publicznej Szkoły Pod-

Młodzi gromią Gwarka
rozegranym w sobotę 7.listopada 2015 r. meczu IX kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych
W
zespół MKS Victorii Świebodzice rozgromił w meczu wyjazdowym
drużynę Gwarka Wałbrzych 11:1. Bogatym łupem bramkowym
w tym spotkaniu podzielili się następujący zawodnicy: Błasz - 4,
Rutkowski - 4, Koszczał, Kędzia, Onyszkiewicz. Był to ostatni
mecz zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Stawicki,
Onyszkiewicz, Sikora, Pukajczyk, Rutkowski, Błasz, Koszczał,
Cichy. Na zmiany wchodzili: Brągiel, Kedzia, Gmur, Zalas.

z rzędu naszego zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/
2016. Drużyna juniorów starszych MKS Victorii Świebodzice bez straty punktu prowadzi w tabeli tej klasy rozgrywkowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Siodlarz,
Laskowski, Olszówka, Dobrowolski A., Nowowiejski,
Powrózek, Borowiec, Uglis,
Jarosz, Melańczuk.
Na zmiany wchodzili: Dworzyński, Torzecki, Sieński.

Remis seniorów
rozegranym w niedzielę
8 listopada 2015 r. meczu
W
XII kolejki spotkań o mistrzo-

stawowej nr 4 im. Janusza Korczaka za dynię z duchami
Jakub Kaliś z klasy I ze
Społecznego Gimnazjum Akademickiego za stroik z czarownicą,
Kamila Wiatr z klasy III A
z Liceum Ogólnokształcącego
za rzeźbę z diabłem,
MIEJSCE 2
Joanna Drozd, Ada Bilecka, Patryk Nowotyński
z Liceum Ogólnokształcącego
za stracha „Zenka”,
Kamil Kazar ze Społecznego Gimnazjum Akademickiego za wiszącą dynię z bibuły,
MIEJSCE 3
Mikołaj Mielczarek z klasy V z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za rękę
z pająkami,

WYRÓŻNIENIA
Mikołaj Zięba z klasy III B
z Liceum Ogólnokształcącego
za lampiony,
Julia Kacprzak z klasy VI
A z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego za „straszną” girlandę,
Justyna Adamczewska
z klasy III A z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego za klatkę
z pająkiem i owadem,
Kinga Grabska, Dominika Kubiszewska, Paulina Pitner z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za stroik
jesienny.

Wygrana młodziczek

stwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice zremisował w meczu
wyjazdowym z drużyną Iskry
Jaszkowa Dolna 1:1 (1:1).
Bramkę dla podopiecznych
trenera Macieja Jaworskiego
zdobył Marcin Bałut.

Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Drąg
Ł., Jędrasiewicz, Niemczyk,
Borek, Zyl, Błaszczak, Błażyński, Borgoń, Gawlik, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Słapek, Rosicki, Juszczyk.
I

Kickboxerzy z medalami

I

rozegranym w niedzielę 8 listopada 2015 r. meczu VI kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek
W
zespół MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym

awodnicy Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski
Z
wywalczyli dwa złote medale

Trampkarze najlepsi
jesienią

Muay Thai Open Poland

z drużyną UKS Jedynka Dzierżoniów 37:23 (21:16). W kolejnym
spotkaniu zawodniczki trenera Bogdana Stankiewicza zagrają na
własnym parkiecie z drużyną UKS Dobroszyce. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 15.11.2015 r. o godzinie 10:00 w hali
widowiskowo-sportowej w Świebodzicach przy ul. Mieszka
Starego 6.

rozegranym w sobotę 7 listopada 2015 r. meczu IX kolejki
o mistrzostwo Terenowej Ligi Trampkarzy zespół MKS
W
Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę

Podgórza Wałbrzych aż 11:0 (4:0). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Migoń K. - 4, Kordula - 3, Ślęzak - 2, Witkowski, gol samobójczy. Był to ostatni mecz rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
Nasz zespół został mistrzem jesieni tej klasy rozgrywkowej.
Gratulacje dla zawodników, trenera Krzysztofa Króla oraz kierownika drużyny Krzysztofa Jakubowskiego.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Zieliński, Szczepański J.,
Szafraniec, Jakubowski, Turlejski, Kordula, Gwóźdź, Cybulski, Kamiński, Witkowski, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Ołdak, Migoń K.

w kick boxing UFR TATAMI
na rozgrywanych w Hiszpanii
UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP. Najlepsi w swoich
kategoriach wagowych okazali
się Piotr Jamro (do 69 kg),

niedzielę 22 listopada o
godz. 15:00 w hali OSiR
W
odbędzie się niecodzienne

wydarzenie. Do naszego miasta przyjadą zawodnicy z Niemiec, Białorusi, a przede
wszystkim
reprezentanci
Polski, aby wziąć udział w widowiskowym show Muay Thai
Open Poland. Zawody zorganizowane są jako towarzyski
międzynarodowy mecz muaythai, jednak, pomimo że fighterzy nie będą rywalizowali

który w finale pokonał zawodnika z Danii, oraz Bartosz
Szubart (do 79 kg). To kolejne
sukcesy zawodników trenujących na co dzień w klubie
prowadzonym przez rodowitego świebodziczanina Arkadiusza Kaczmarka.
I

w ringu o pasy i tytuły, z pewnością nie zabraknie emocji.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Bona Fide, Mariusz Cieśliński i KO GYM Świebodzice oraz OSiR Świebodzice sp.
z o. o. - przewidują dwanaście
walk w głównej karcie oraz
wiele niespodzianek. Zapraszamy wszystkich miłośników
uderzanych sportów walki do
udziału i żywiołowego kibicowania.
I

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska
Sienkiewicza

l. mieszkalny 5 (36)
l. mieszkalny 5 (41)

Nr działki gruntu
748/9
410/12

obręb
3
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.

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

nieruchomość zabudowana

Obręb

807/29

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.

OGŁOSZENIE
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.

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.

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
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.
1. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Okna nowe PCV,
panele. 67 M2 cena 168 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m2 cena 165 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na I piętrze.
Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 44,7 m2
cena 160 tys.
4. Wałbrzych Biały Kamień. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na II piętrze w nowym
budownictwie. Ogrzewanie miejskie. Balkon.
49 M2 cena 95 tys.

7. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena 153 tys.
8. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Świebodzic. Ogrzewanie
gazowe. Okna nowe PCV. 54 M2 cena 99 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan
deweloperski. 131 M2 cena 450 tys.
10. Sprzedam ostatnie szeregi przy ulicy
Królowej Elżbiety. Atrakcyjna cena.

KORZYSTNE DOPŁATY MDM

SPRZEDAM
MEBLE KUCHENNE

OFERTY PRACY ZE ŚWIEBODZIC
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G TRANSPORT DEXTER stanowisko:
spedytor (znajomość języka
niemieckiego w stopniu dobrym),
telefon kontaktowy: 695 182 102
G ALDORA Grochotów 19 A,
stanowiska: ślusarz, spawacz,
telefon kontaktowy: 602 536 283,
e-mail: biuro aldora.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz meblowy,
kontakt tylko e-mail:
t.grudzinski public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy

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

5. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony.
80 M2 cena 210 tys.

Podczas trwania w/w akcji należy:
G zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
G szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.

G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz wp.pl
G „SMAKOSZ” Sp.J. ul. Strzegomska
14 w Świebodzicach, stanowisko:
pizzerman, kontakt telefoniczny:
509 139 245
G Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Piłsudskiego 8 w Świebodzicach,
stanowisko: sekretarka, telefon
kontaktowy: 74/666 95 86,
e-mal: ops swiebodzice.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

15

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
Ulica
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+ KUCHENKA MASTERCOOK
Sprzedam zabudowę kuchenną
w bardzo dobrym stanie, szafki stojące
i wiszące, wraz z kuchenką
gazowo-elektryczną firmy Mastercook
(wolnostojąca).

ze znajomością działu sprzedaży,
telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973 o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów grzewczych,
e-mail: kadry termet.com.pl
G Giełda Pracy w Filii PUP
w Świebodzicach w dniu 18.11.2015
r. godz. 10.00 dla ADECCO POLAND
Sp. z o.o. na stanowisko: pracownik
magazynowy miejsce pracy: Bielany
Wrocławskie (dojazd bezpłatny
zapewnia pracodawca)
G KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

Zabudowa w kształcie litery L.
Wymiary: długość zabudowy 260 i 230 cm.
Wysokość szafek: 70 cm
Kolor: olcha

Więcej informacji tel: 500 542 490

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I 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
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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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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.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI
17 listopada (wtorek), w godz. 9:00-15:00, na sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się
szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące prawidłowego wypełniania druków
ofert i sprawozdań z dotacji, otrzymanych z budżetu gminy. Szkolenie jest bezpłatne,
poprowadzą je trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Wałbrzychu.
Więcej informacji: tel. 74 666 95 71, e-mail: tomasz.merchut swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM
„NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
II. Cel konkursu:
G rozbudzanie szeroko pojmowanych
zainteresowań plastycznych,
G przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją związaną ze Świętami
Bożego Narodzenia,
G rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni
plastycznej oraz poczucia estetyki,
G ujawnianie talentów plastycznych i promocja
uzdolnionych twórców,
G konfrontacja osiągnięć rówieśniczych
pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk
plastycznych.
III. Przedmiot Konkursu
Samodzielne i indywidualne wykonanie
przez dziecko ozdoby choinkowej
z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Konkurs dopuszcza różne formy i techniki wykonania pracy.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko,
wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe, które wręczone
zostaną podczas zabawy mikołajkowej na Świebodzickim Rynku.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora - Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 2 lub 4 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych),
w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane
osobowe zwycięzców.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu: Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Marzanna Ślusarczyk
tel. 74 645-63-07.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

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

W piątek, 13 listopada, odbędzie się wręczenie nagród
w konkursie na Najładniejsze okno, balkon i posesję.
Obszerną relację zamieścimy w następnym wydaniu gazety.

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

Mamy panią minister
B

ez względu na zapatrywania polityczne czy osobiste odczucia,
mieszkańcy Świebodzic mogą być
dumni z faktu, że rodowita świebodziczanka będzie piastować jeden z najwyższych urzędów administracji państwowej.
Anna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pani minister ma lat 49, jest zamężna, ma
dwie córki. Z wykształcenia mgr filologii
polskiej, ekolog, menedżer oświaty. Była
Wicestarostą Powiatu Świdnickiego, w ostatnim czasie Poseł na Sejm RP VI i VII
kadencji.
W czasie trwania VI kadencji Sejmu
członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji
i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji
Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.
Od VII kadencji Sejmu jest członkiem
Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji
Zdrowia. Działa również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in. w Polsko-Czeskiej i PolskoUkraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Anna Zalewska wywodzi się ze środowisk nauczycielskich, nic więc dziwnego,
że te z dużą radością i nadzieją przyjęły
informację o nominacji swojej dawnej koleżanki.
- Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni
i pełni nadziei na dobrą współpracę. wierzymy, że mając tak duże doświadczenie
w kwestii edukacji, Pani minister nie skrzywdzi uczniów i nauczycieli - mówi Urszula
Kruczek, Prezes świebodzickiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego. I nie
ukrywa, że zapowiadana przez PiS realizacja postulatów z kampanii wyborczej
w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego dla siedmiolatków a zwłaszcza likwidacji gimnazjów - stoi w sprzeczności ze
stanowiskiem ZNP.
- Zmiana systemu, który w ciągu tych 16
lat całkiem nieźle zafunkcjonował, to krok
wstecz - mówi Urszula Kruczek. - To także
ogromne pieniądze, wyrzucone w błoto
przez samorządy, które zainwestowały
w bazę oświatową. Poza tym - nauka w gimnazjach przyniosła młodzieży wiele korzyści, my, nauczyciele, też nauczyliśmy się
z tą młodzieżą pracować. Czy warto to teraz
niszczyć?
Anna Zalewska zapowiada dobrą współpracę i konsultacje ze środowiskami pedagogicznymi.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji
Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe w mojej dotychczasowej

Będą nowe nasadzenia
na Dąbrówki
hociaż w połowie roku cieszyliśmy się, że sporo drzeC
wek przetrwało, to jednak oka-

zuje się, że tylko iglaki były
silne. Drzewka liściaste w większości uschły, bo - po ocenie
dendrologa okazało się, że
podłoże było nieodpowiednie.
Mowa o drzewach, sadzonych
wspólnie z mieszkańcami ulicy
Dąbrówki.
- Sprawa jest otwarta, na wiosnę przystąpimy do ponownych
nasadzeń, bogatsi o chociażby
taką wiedzę, że trzeba odpowiednio przygotować grunt - mó-

wi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gdy wspólnie z mieszkańcami sadziliśmy drzewka
w 2014 roku, teren był świeżo
po zakończeniu prac budowlanych, i grunt nie zdążył się osadzić. Stąd drzewa nie były w stanie mocno się zakorzenić.
W przyszłym roku, wiosną,
będą wykonane ponowne nasadzenia, z większą starannością
i pod okiem specjalistów. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy okolicy
równie chętnie włączą się w akcję.
I

działalności publicznej - przyznaje pani
minister. - W resorcie oświaty jest wiele do
zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować z przedstawicielami środowisk nauczycielskich,
związków zawodowych i rodziców.
W pierwszej kolejności, zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, przywrócę obowiązek szkolny dla 7-latków, rodzice będą
w końcu mogli zadecydować, w jakim
wieku ich dzieci rozpoczną edukację szkolną. Reforma szkolnictwa - temat przyszłości
gimnazjów, absurdalne rozporządzenie
„sklepikowe”, przygotowanie nowej podstawy programowej, przywrócenie godzin
historii, czy ograniczenie biurokracji nauczycielskiej - to tylko wybrane zadania, nad
którymi w tej kadencji na pewno będę się
pochylać. Serdecznie dziękuję za okazane
wsparcie. Mam nadzieję, że nie zawiodę
Państwa oczekiwań.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i społeczności Świebodzic
składamy Pani Poseł szczere gratulacje
i wyrazy uznania.
W związku z przygotowaniem do objęcia
tak odpowiedzialnej funkcji życzymy Pani
Minister wiele energii, dobrych decyzji oraz
sukcesów w realizacji zamierzonych celów,
a także efektywnego i rzeczowego dialogu
ze środowiskiem nauczycielskim dla dobra
polskiej oświaty i uczniów.
I

związane z odbudową uszkodzonego ogrodzenia i ustawieniem ekranów, które wytłumią
hałas - mówi Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza
Miasta, który monitoruje sprawę.
Właścicielom Casta też należy oddać sprawiedliwość, że już
wcześniej ponieśli spore nakłady finansowe, by wytłumić hale
produkcyjne. Widać dobrą wolę
z obu stron, a mieszkańcy, ob-

goda buduje, niezgoda
rujnuje - stare porzekadło
zawsze się sprawdza tam,
gdzie trzeba rozwiązać kłopot.
Tak było w przypadku
mieszkańców okolic ulicy Wysokiej na Pełcznicy, sąsiadujących z zakładem firmy Cast.
Przedsiębiorstwo okazało się
w ostatnim czasie dość uciążliwym sąsiadem głównie ze
względu na nocny rozładunek

serwując postęp prac, też są
zadowoleni.
- Widzimy, że firma podjęła
działania, więc teraz ze spokojem czekamy na finał, cieszymy
się, że udało się to wszystko tak
zakończyć - mówi pani Ewa,
jedna z mieszkanek.
Warto jeszcze dodać, że miasto ze swojej strony zaoferowało pomoc firmie Cast w wyrównaniu skarpy - zrobił to ciężki
sprzęt ZGK Świebodzice.

towaru. Hałasujący wózek widłowy nie pozwalał wypocząć,
dlatego mieszkańcy zwrócili się
z prośbą do burmistrza o pomoc
w mediacjach. Dzięki temu
sprawa została szybko rozwiązana.
- Razem z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem spotkaliśmy się z szefem firmy,
wspólnie ustaliliśmy kompromis i w tej chwili trwają prace

Domki rosną jak grzyby po deszczu

Nie będzie urzędników w „małej Trójce”

związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się domy jednorodzinne wyW
budowane na terenie Świebodzic przez Spół-

ak już informowaliśmy, przeniesienie Wydziału Spraw ObyJwatelskich
do tzw. małej salki

dzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację kolejnego
zespołu 20 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 523, przy Osiedlu
Piastowskim, w okolicy Przychodni Lekarskiej
SALMED przy ul. Królowej Elżbiety.
Przewidywany koszt budowy domu jednorodzinnego w przedziale: 400-500 tys. zł.

3

Rzeczowe rozmowy dają
efekty

Z

Drzewka sadziliśmy w październiku 2014 roku

piątek, 13 XI 2015
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wieści z miasta
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Zakończenie realizacji: sukcesywnie w latach 2015-2016.
Wzorcem do projektu jest istniejący zespół
50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zrealizowanych przez Spółdzielnię
w latach 2010-2013 przy ul. Pileckiego.
W ofercie domy o powierzchniach 118,52
m2, 147,46 m2, 171,98 m2.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, ul. Siemowita 31, tel. 74 64 62 026.

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, w żadnym wypadku nie
narazi dzieci na kontakt z klientami urzędu.
Wracamy do tematu, by jeszcze raz uciąć wszelkie spekulacje
i niepotrzebne „sianie paniki” na
forach i prywatnych portalach.

Urzędnicy SOL-u będą przeniesieni na czas remontu budynku
przy ul. Żeromskiego do małej
przybudówki, znajdującej się
przy dużym budynku szkoły
- w żadnym wypadku nie do tzw.
małej Trójki czyli budynku,
w którym mieści się biblioteka
(przy ul. Wolności). Przybudówka
ma osobne wejście i tym wejściem
będą załatwiani klienci wydziału.

- Uczniowie nie będą mieli
żadnej styczności z osobami,
które przyjdą załatwić sprawę
w wydziale, budynek będzie
całkowicie wyłączony - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przeniesienie wydziałów z budynku przy ul. Żeromskiego
może nastąpić w końcówce roku.
I

190 symboli nadziei
4

wydarzenia
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onkile posadzili przed
swoją szkołą uczniowie
Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Kwiaty zakwitną wiosną, by wspomóc nieuleczalnie chore dzieci. Szkoła
już po raz czwarty zainaugurowała akcję Pola Nadziei.
Pola Nadziei to międzynarodowa akcja sadzenia żonkili,
pozyskiwania funduszy na działalność hospicjum, a przede
wszystkim szerzenia idei hospicyjnej w społeczeństwie.
27 października społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi posadziła blisko 200
kwiatów. W sadzeniu kwiatów

wziął udział Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, Kacper
Nogajczyk Prezes ZGK Świebodzice, Ilona Szczygielska,
Kierownik Wydziału Promocji
UM, Alicja Pawlica z Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych.
Gospodarzami uroczystości byli
uczniowie szkoły wraz z dyrektor Magdaleną Stąpor.
- Zasadziliśmy 190 cebulek.
Wiosną staną się pięknymi kwiatami - symbolami nadziei i solidarności z chorymi dziećmi.
Będziemy je rozdawać za dobrowolną sumę przekazaną na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla

FOT. PZSI

Żółte, niepozorne kwiaty są symbolem wiosny i nieuleczalnie chorych

Dzieci - mówi dyrektor Magdalena Stąpor.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz
symbolem wsparcia dzieci nie-

Już po raz czwarty zawalczymy
o Pióro Burmistrza Świebodzic
listopada Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach
19
wspólnie z Urzędem Miejskim organi-

zuje IV Świebodzickie Dyktando. Dla
młodzieży i dorosłych połączone siły
szkolnych polonistek przygotowują
językowe pułapki, najeżone wszelkiej
maści ż, rz, ó, ch i h a także pisownią
łączną i rozłączną, cząstkami, liczebnikami itd.
Warto spróbować swoich sił i sprawdzić wiedzę gramatyczną i ortograficzną, bo tym razem nie wyręczy nas komputer:)
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mejlową: sp6ciernie@wp.pl, osobiście,
telefonicznie w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74
666 96 35) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.
Można się zgłaszać do 13 listopada.
Regulamin jest dostępny na stronie
miejskiej www.swiebodzice.pl oraz na
portalu szkoły: www.pzsi-edukator.pl.
IV. ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO - 19 listopada 2015
REGULAMIN
I. Organizator:
• Urząd Miejski w Świebodzicach
• Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
II. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast
w dwóch grupach wiekowych:
• Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat
(uczniowie gimnazjów i szkół średnich)
- o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;
• Grupa II: dorośli
W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie
brana kolejność zgłoszeń).
2. Stopień trudności dyktanda dla
wszystkich grup wiekowych jest taki
sam.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
drogą mailową (sp6ciernie@wp.pl),
osobiście, telefonicznie w sekretariacie
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach (ul. Ciernie 30;
tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.
4. Termin składania zgłoszeń mija
ostatecznie dnia 13.11.2015 r.;
5. Osoby, które nie zgłoszą się
w wyznaczonym terminie, nie zostaną
wpisane na listę uczestników.
6. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.
7. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby spoza Świebodzic.
III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa
jury powołane przez Publiczny Zespół
Szkół Integracyjnych.
IV. Przebieg konkursu:
1. IV ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 19 listopada 2015 r.
o godz. 17.00 w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach,
ul. Ciernie 30.
2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny
przed rozpoczęciem pisania dyktanda
(w przypadku uczniów wymagana jest
ważna legitymacja szkolna).
3. Podczas pisania tekstu nie wolno
korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi
uczestnikami, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony
komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.; prace będą kodowane, długość tekstu - jedna strona A4.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno
pisać „literami drukowanymi”.
5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

uleczalnie chorych. Przypominają o tych najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w najtrudniejszym czasie ich

6. Oceniając dyktando przyjmujemy
następujące kryteria:
• Błędy pierwszego stopnia - typowo
ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u, mała
i wielka litera na początku wyrazów)
- 1 bł. ort.,
• Błędy drugiego stopnia - pisownia
„nie” z różnymi częściami mowy, łączna
i rozdzielna pisownia innych wyrazów,
błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na
-i, -ii, -ji -1 bł. ort.,
• Błędy trzeciego stopnia - literówki,
błędy interpunkcyjne - 1 bł. int,
• Niedokończone i zmienione wyrazy,
które mogą zawierać błędy, będą liczone
tak jak napisane błędnie.
• W wynikach decydujące znaczenie
mają błędy ortograficzne, w przypadku
takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.
• Prace sprawdzane są do 20 błędów
ortograficznych.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbędzie się tego samego dnia
po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych.
8. Organizatorzy nie zwracają prac
uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;
V. Nagrody:
1. W każdej grupie wiekowej dla
trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd
Miejski w Świebodzicach.
2. Osoba, która zrobi najmniej błędów
w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu
w sekretariacie Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych (tel. 74 666 96
35).

PROGRAM IV ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA
19 listopada 2015
1. Rejestracja uczestników - od godz. 16.30 do godz. 17.00 w bibliotece.
2. Rozpoczęcie dyktanda - godz. 17.00 (powitanie, przedstawienie Jury,
przypomnienie zasad dotyczących zapisu tekstu) - sala 5 i 6.
3. Kodowanie prac i pisanie tekstu - godz.17.15 do 18.00.
4. Przerwa - od godz. 18.00 do 18.45 - sprawdzanie prac przez Jury,
program artystyczny, poczęstunek.
5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda - godz. 19.00.

życia - odchodzeniu z tego świata.
Cebulki żonkili zasadzone
jesienią, odrodzą się na wiosnę
a gdy rozkwitną przy szkole,

staną się widocznym znakiem
tego, że świebodziczanom nie
jest obojętne cierpienie osób
chorych.
I

„ Szkoła - miejsce
łączące pokolenia”
ramach realizacji Rządowego
programu „ Bezpieczna +”
W
w zakresie wspierania działań szkoły

realizujących przedsięwzięcia integrujące z lokalnym środowiskiem
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach opracował
program „ Szkoła - miejsce łączące
pokolenia”.
Program ten powstał na podstawie
obserwacji i rozmów z mieszkańcami
oraz uczniami szkoły stwierdziliśmy,
że dzieci i młodzież uczęszczająca do
naszej placówki i mieszkająca na
terenie dzielnicy Świebodzic - Ciernie nie zna historii swojej najbliższej
okolicy. Integracja środowiska lokalnego jest jak najbardziej wskazana
i oczekiwana przez wielopokoleniowe rodziny, które wykazują chęć
nawiązania współpracy środowiska
z dziećmi i młodzieżą oraz zainteresowania ich historią, bogatą tradycją,
pasjami dziadków i rodziców. Zaangażowanie seniorów powinno
uświadomić młodemu pokoleniu, że
ich życie jest konsekwencją działań
tych właśnie ludzi i należy od nich
czerpać wiedzę, doświadczenie
i umiejętności. Oprócz korzyści dla
dzieci i młodzieży działania te
pozwolą na aktywny udział w różnych przedsięwzięciach wszystkich
członków lokalnej społeczności.
Zwięzły opis i harmonogram planowanych działań :

1. Działania informacyjno-promocyjne(ulotki, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
artykuły w lokalnej gazecie, plakaty,
spotkania z rodzicami i mieszkańcami Cierni, rekrutacja uczestników
przedsięwzięcia)
2. Realizacja warsztatów folklorystyczno-historycznych:
G wspólny apel z okazji Odzyskania Niepodległości,
G wieczornice (spotkania z ciekawymi ludźmi, przesiedleńcami),
G spotkanie wigilijne,
G wykonanie ozdób świątecznych
z wykorzystaniem lokalnych technik,
G poznanie piosenek dziadków
z ich młodzieńczych lat.
2. Realizacja warsztatów kulinarnych:
G zorganizowanie „Festiwalu dyni”,

G odwiedziny w lokalnych gospodarstwach (wytwarzanie produktów
ekologicznych),
G udział w warsztatach osób, które
zaprezentują i nauczą młodzież gotowania tradycyjnych potraw według
przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie (zredagowanie
„Książki lokalnej kuchni” zawierającej przepisy lokalnych potraw).
3. Realizacja warsztatów rękodzielnictwa i majsterkowania (nauka
szydełkowania, haftowania, praca
w drewnie i glinie, wytwarzanie prac
różnymi technikami plastycznymi).
4. Realizacja warsztatów teatralnych:
G przygotowanie przedstawienia
na podstawie opowieści związanych
z zabytkami znajdującymi się na terenie Cierni (Dom Wdów, most, dom
Gethego, krzyże pokutne) oraz historii mieszkańców.
5. Realizacja warsztatów dziennikarsko-informatycznych:
G utworzenie zakładki dotyczącej
przedsięwzięcia na stronie internetowej, w której będą umieszczane informacje dotyczące realizacji działań,
G redagowanie notatek,
G wykonywanie zdjęć,
G opracowanie zebranych materiałów i wydanie śpiewnika, książki kucharskiej,
G opracowanie informatora dotyczącego okolicy jako miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wypracowanie materiałów w trakcie warsztatów pozwoli na wykorzystywanie ich do promocji okolicy
oraz podczas zajęć wychowawczych,
edukacyjnych i rozwijających zainteresowanie w przyszłych latach szkolnych. Nawiązane przyjaźnie i relacje
międzypokoleniowe będą podstawą
do okazywania szacunku dla osób
starszych i historii oraz kontynuowania współpracy przy realizacji innych
działań. Realizacja przedsięwzięcia
pozwoli na kontynuowanie lokalnych
tradycji wśród młodego pokolenia.
Przez cały rok szkolny będziemy
informować i przedstawiać wytwory
prac wykonywanych na warsztatach
kole oraz na łamach gazety, portalu
internetowego miasta oraz stronie
internetowej naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i śledzenia naszych działań.

9 litrów życia
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spośród 23 osób oddało krew podczas listopadowej
(2 listopada) zbiórki krwi w Miejskim Domu Kultury.
Dzięki temu pozyskano 9 litrów bezcennego leku.
Tradycją stacjonarnych zbiórek jest losowanie wśród
krwiodawców nagrody-niespodzianki. Tym razem ufundowała ją
firma TESTER. Blender powędrował do rąk Pani Beaty Kuzery
- gratulujemy. Wszyscy krwiodawcy mogli także liczyć na ciepłe
napoje i gadżety.
A ostatnie w tym roku krwiobranie zaplanowane jest po świętach
- 29 grudnia, także w MDK. Serdecznie zapraszamy, tym razem
nagrodę przygotowuje sklep TESCO.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w naszym mieście oraz Miejski Dom Kultury.

Ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt
gramów marihuany
awet do 10 lat pozbawienia wolności
może grozić trzem mieszkańcom poN
wiatu wałbrzyskiego, którzy wspólnie

w wynajmowanym mieszkaniu w Świebodzicach posiadali ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt gramów marihuany.
- Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
zatrzymali do kontroli drogowej samochód
którym jechała 20-letnia kobieta i dwaj
mężczyźni w wieku 21 oraz 24 lat. W pojeździe policjanci ujawnili susz koloru zielonego oraz biały proszek. Jak się okazało po

przebadaniu na testerze narkotykowym
zabezpieczone substancje to mariuhana
i amfetamina. 20-latkowie posiadali przy
sobie 95 porcji marihany oraz 80 porcji
amfetaminy - informuje Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.
Wszystkie osoby zostały zatrzymane do
wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Dalsze czynności prowadzone przez
policjantów pozwoliły na odnalezienie
w miejscu zamieszkania zatrzymanych
kolejne porcje narkotyków. Zatrzymani
w wynajmowanym mieszkaniu posiadali

Bez problemów
i bezpiecznie 1 listopada

dwiedzanie grobów podczas 1 listopada i związane z tym
kłopoty komunikacyjne w zasadzie nie dotknęły ŚwieO
bodzic. Dotarło do nas wiele pochlebnych informacji na temat

pracy zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji, które to służby
bardzo sprawnie kierowały ruchem nie dopuszcając do tworzenia się zatorów. Również miejsca parkingowe były przygotowane w wystarczającej ilości, dlatego zarówno mieszkańcy
jak i goście bez żadnych utrudnień poruszali się po mieście,
odwiedzając nekropolie.
Cieszymy się i gratulujemy służbom skutecznych działań.
Kolejny numer Gazety Świebodzickiej ukaże się

27 listopada
G niezwykła kolekcja Pana Piotra - motocykle
G piękny jubileusz Pani Wiktorii Zawadzkiej i ciekawa
historia jej rodziny
G gdzie w powiecie świdnickim można znaleźć opiekę
dla osób obłożnie i terminalnie chorych?

490 porcji marihuany oraz 11.830 porcji
amfetaminy.
Policjanci w sprawie prowadzą dalsze
czynności.
Przypomnijmy, że w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia
wolności, a gdy przedmiotem przestępstwa
jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
I

Grasuje fałszywa
wnuczka
rzestrzegamy mieszkańców z kolei instruuje, by z nikim się
Świebodzic przed oszustami, nie kontaktować i czekać na dalP
którzy próbują wyłudzić pienią- sze informacje.
dze metodą „na wnuczka”.
Policja odnotowała trzy takie
próby, na szczęście bezskuteczne. Oszuści uaktywnili się na
początku listopada.
Schemat działania jest taki, że
do osoby starszej dzwoni młoda
kobieta, podająca się za wnuczkę. Informuje, że uczestniczyła
w wypadku samochodowym,
w którym są ofiary śmiertelne.
- Kobieta mówi, że potrzebuje pieniędzy na kaucję - w jednym przypadku było to 30 tys. zł
- informuje Piotr Galicki,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Po chwili
dzwoni mężczyzna, przedstawiający się jako policjant, który

Na szczęście ciągu dalszego
nie było, a osoby, do których
zadzwoniła fałszywa wnuczka,
natychmiast poinformowały policję.
- Prosimy o zgłaszanie takich
sytuacji i apelujemy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać
nieznanym osobom gotówki
- przypomina komendant.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że policja nigdy nie postępuje w taki sposób tzn. nie
kontaktuje się telefonicznie
w sprawie wypadku drogowego
czy innego wykroczenia.
Prosimy o czujność i zgłaszanie każdorazowo tego typu zdarzeń pod numer alarmowy 997.

...KRÓTKO

Zwinęli motorower?
Strażnicy miejscy zatrzymali skuter, którym jechało dwóch
mężczyzn ulicą Wałbrzyską. Pojazd dziwnie manewrował i strażnicy
nabrali podejrzeń, że kierowca jest pijany. Rzeczywiście, kierujący
skuterem wałbrzyszanin był pod wpływem alkoholu, co więcej
- nie miał żadnych dokumentów potwierdzających, że jest
właścicielem jednośladu. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd
został skradziony w Wałbrzychu.
Delikwentów przekazano policji.

Azbest policzony
otowy jest już zaktualizowany dokument pod nazwą Program
usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzice. Dokument
G
pozwoli na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na usuwanie szko-

dliwych materiałów. Z analizy wynika, że na terenie Świebodzic
znajduje się 175 obiektów, zawierających azbest - głównie chodzi
o eternit wykorzystywany jako pokrycie dachowe.
Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowych wytycznych
w zakresie usuwania szkodliwej substancji jest niezbędne do aplikowania o środki krajowe.
Pełna treść dokumentu znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świebodzice: www.bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Środowiska.

Do Wydziału Komunikacji
przez internet!
6
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Od 16 listopada

N

areszcie - dobra wiadomość
dla posiadaczy czterech kółek.
Od poniedziałku, 16 listopada
mieszkańcy powiatu świdnickiego będą mogli umówić się na wizytę
w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego - na konkretny dzień
i godzinę - przez internet. Koniec ze staniem w kolejce i marnowaniem czasu!
Jak się zarejestrować?
1. Należy wejść na stronę (od 16
listopada):
www.powiat.swidnica.pl
i odszukać ikonę:

2. W głównym menu określamy
dzień i godzinę, kiedy chcemy przyjść
do urzędu oraz określamy rodzaj sprawy do załatwienia. Wprowadzamy
także pozostałe wymagane przez system
dane.
3. Na koniec otrzymacie Pań-stwo
potwierdzenie danych oraz specjalny
kod, który zostanie przesłany również
na podany adres e-mail.
4. W dniu, w którym odwiedzimy
urząd, należy wpisać uzyskany kod

podczas pobierania biletu w biletomacie.
Dla tych, którzy nie chcą ustalać konkretnego terminu wizyty, starostwo
przygotowała kolejne ułatwienie. Wchodząc na stronę internetową Powiatu
Świdnickiego możemy sprawdzić liczbę osób oczekujących w kolejce w danej chwili.
Wystarczy, że na stronie:
www.powiat.swidnica.pl
odnajdziemy ikonę:

Rozhuśtaj marzenia
Wolontariusze z firmy TTSA na rzecz niepełnosprawnych

W

ramach CSR (Company Social Responsability) - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wolontariusze firmy
TTESA odmalowali pomieszczenia Centrum Rehabilitacji
Społecznej, zajmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ufundowali takż huśtawkę dla organizacji. Akcję wsparł samorząd miasta, pomagając przygotować
teren pod montaż huśtawki.
Prace zostały wykonane latem, ale cieszyć czlonków stowarzyszenia będą z pewnością przez cały rok. Ekipa marzeń - jak nazwali
się wolontariusze, odmalowali wszystkie pomieszczenia, wykosili
trawę i zamontowali huśtawkę.
A oto ekipa marzeń czyli wolontariusze TTSA: Monika Chlebda,
Marek Bielawski, Paulina Kozińska, Agnieszka Wojciechowska,
Agata Frydrych, Radomir Mazur, Marta Woźniak, Robert
Łygan.

System automatycznie wyświetli aktualne obłożenie Wydziału Komunikacji i jego poszczególnych komórek.
Istnieje także oczywiście możliwość
tradycyjnego sposobu załatwienia sprawy.
W Wydziale Komunikacji od wielu
lat funkcjonuje system kolejkowy na
podstawie pobranych wcześniej biletów. Do tej pory urządzenie wydające
bilety znajdowało się za drzwiami
wydziału i nie wszyscy klienci o tym
wiedzieli. Dlatego od 28 października
ustawiony został nowy biletomat, usytuowany na II piętrze, przy windzie,
obok pokoju 215. Na biletomacie

wstępnie określamy sprawę, którą chcemy załatwić po czym odbieramy bilet,
na którym widnieje numer. Po wszystkim czekamy aż na tablicach informacyjnych zamontowanych pod sufitem
ukaże się „nasz” numer.

Ułatwienia
dla cudzoziemców
zrosła liczba klientów
Wydziału Spraw ObyW
watelskich i Cudzoziemskich

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,
aplikujących o paszport, zaproszenie czy legalizację pobytu
na terenie naszego kraju.
W związku z tym, by usprawnić obsługę wszystkich
zainteresowanych osób od 15
listopada 2015 roku w Delegaturach DUW w Wałbrzychu,
Jeleniej Górze i Legnicy zostanie rozszerzony dotychczasowy zakres ich działania.
We wszystkich trzech oddziałach będą przyjmowane
wnioski w sprawach o zarejestrowanie zaproszenia wizowego oraz o zezwolenie na
pracę wraz z możliwością doręczenia zaproszenia wizowego oraz decyzji administracyjnej.

Te dodatkowe punkty podawcze w delegaturach pozwolą nie tylko na przejęcie
części obsługi klientów z Wrocławia, ale także będą dla nich
dużo dogodniejszą formą załatwienia tych konkretnych formalności.
W planach jest również poszerzenie usługi w delegaturach o procedury biometryczne
w sprawach dotyczących cudzoziemców. Planowany termin to 1 stycznia 2016 roku.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki notuje systematyczny
wzrost osób legalizujących pobyt na terenie Polski. Sięga on
ok 65%, głównie cudzoziemców.
Przyczyną wzrostu legalizacji pobytu w Polsce jest miedzy innymi sytuacja polityczna
na Ukrainie oraz wejście w życie 1 maja 2014 roku nowej
ustawy o cudzoziemcach.

Pyszny Jarmark
Bożonarodzeniowy
dniach 13-20 grudnia na Rynku odbywać się będzie
Jarmark Bożonarodzeniowy.
W
Podczas 8 dni będzie można nie tylko kupić świąteczne pysz-

ności i prezenty - organizatorzy czyli Wydział Promocji UM,
przygotowują także atrakcyjny program artystyczny.
Wokół ratusza stanie kilkanaście stylowych domków, w których będzie można kupić prezent na gwiazdkę, zjeść smakowite
pierogi czy zaopatrzyć się w choinkę. Wystawcy mogą się nadal
zgłaszać - oferty przyjmowane są do 27 listopada.
Będzie także sporo atrakcji dla najmłodszych, na pewno na
Rynku zagości Święty Mikołaj, będą szczudlarze i wiele innych,
świątecznych wydarzeń. Oczywiście, będzie także możliwość
zaopatrzenia się w żywą choinkę.
Szczegółowe informacje dla wystawców dostępne są w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, tel. 74
666 95 71, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl.

Bieg, msza i wystawa
wydarzenia
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www.swiebodzice.pl

Obchody Święta Niepodległości w Świebodzicach

Bóg, Honor, Ojczyzna - to hasła, które 97. lat
temu towarzyszyły naszym pradziadkom,
walczącym o wolność kraju. Dziś nie musimy już
walczyć zbrojnie o swobodę , ale powinniśmy
pamiętać, że patriotyzm to nie tylko oddanie
własnej krwi za Ojczyznę. I nie tylko 11 listopada
warto pamiętać, że jest się Polakiem

piątek, 13 XI 2015
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więto Odzyskania Niepodległości zawsze jest
okazją do zadania sobie
pytania: czy jestem patriotą? Czy jestem dumny ze
swojego kraju? Co zrobiłbym
dla niego? Oczywiście, na te
pytania każdy z nas powinien
sobie odpowiedzieć, a jak pokazuje rzeczywistość, patriotyzm
miewa różne oblicza.

Piękny kosz kwiatów od burmistrza Bogdana Kożuchowicza dla „naszej” pani minister Anny
Zalewskiej

Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Mikołaja

Z pewnością najbardziej widocznym jego znakiem jest wywieszenie flagi i udział w uroczystościach, organizowanych
we wszystkich polskich miastach.
W Świebodzicach nie mogło
być inaczej. Obchody Święta
Niepodległości w naszym mieś-

cie od lat mają bardzo wyjątkowy charakter. Oprócz uroczystości
religijno-patriotycznych
w kościele Św. Mikołaja i pod

tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawsze uczczenie tej
ważnej rocznicy ma wydźwięk
lokalny, świebodzicki.

W mszy wzięli udział m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz z małżonką, przyszła Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska z małżonkiem,
parlamentarzyści, radni i licznie przybyli mieszkańcy

8

wydarzenia
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Tak było i 11 listopada 2015
roku. Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę uświetniło otwarcie II
Wystawy Zegarów Gustava Beckera - najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza. Odbył
się także IV Bieg Niepodległości.
Oficjalne
uroczystości
z udziałem parlamentarzystów,
władz miasta, duchowieństwa,
radnych miejskich i powiatowych oraz mieszkańców zainaugurowała msza święta w intencji
Ojczyzny, odprawiona przez księdza prałata Jana Gargasewicza
w kościele pw. Św. Mikołaja. Po

eucharystii głos zabrał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz zaproszeni gości.
Burmistrz miasta obdarował
koszem kwiatów posłankę na
Sejm RP Annę Zalewską, wyrażając w ten sposób gratulacje
w związku z otrzymaniem przez
Panią Poseł nominacji na Ministra Edukacji Narodowej.
- W tym szczególnym dniu
chciałbym nie tylko wyrazić
wielkie uznanie i gratulacje, ale
podkreślić, że może Pani zawsze
liczyć na swoje rodzinne miasto,
zawsze będzie tu Pani witana
z życzliwością - podkreślał burmistrz.

Gazeta Świebodzicka
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- Jestem wasza, tu jest mój
dom, moja rodzina, moja mała
Ojczyzna, tu zawsze będę chętnie słuchać rad i sugestii - dziękowała Anna Zalewska za wiele
życzliwości i wsparcia. A odnosząc się do obchodzonego święta
podkreśliła: - Uroczystości rozpoczęła Bogurodzica, tak naprawdę pierwszy hymn Polaków. Ta pieśń ojczyźniana towarzyszyła nam przez wieki, pokazując, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg i Kościół.
Głos zabrali także posłowie:
Wojciech Murdzek i Ireneusz
Zyska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego

wydarzenia
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Następnie uczestnicy przenieśli się pod tablicę upamiętniającą Marszałka Piłsudskiego,
gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Oprócz władz miasta i parlamentarzystów wiązanki złożyli
przedstawiciele licznych organizacji w mieście, szefowie jednostek miejskich, placówek oświatowych.
Część druga obchodów Święta Niepodległości w piękny sposób odwołała się do historii
lokalnej i bogatej przeszłości
miasta. Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Świebodzic we
współpracy z Kołem Filatelistycznym nr 1 zaprezentowało
wystawę zegarów, które wyszły
z fabryki najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza, Gustava Beckera, a także z innych
fabryk zegarów, działających
w naszym mieście w XIX i XX
wieku. Imponującą kolekcję budzików, zegarów stojących, wiszących, kominkowych; dokumenty, zdjęcia - wszystko to będzie można obejrzeć jeszcze

tylko do niedzieli, 15 listopada,
w Miejskim Domu Kultury.
Podczas otwarcia wystawy
szefowie TMŚ: Marek Mikołajczak i Paweł Żurakowski
dziękowali burmistrzowi za
wsparcie w organizacji wydarzenia. Następnie wysłuchaliśmy
interesującego wykładu p. Joanny Stoklasek-Michalak poświęconego znaczeniu symboliki
i ornamentów, umieszczanych
na zegarach.
Obchody Święta Niepodległości odbyły się także wcześniej w szkołach i przedszkolach.
Serdeczne podziękowania
w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza kierujemy do wszystkich pocztów
sztandarowych, które wzięły
udział w uroczystościach w kościele i pod tablicą, Harcerzom ze
Szczepu IMAGO oraz młodzieży z Zespołu Szkół Integracyjnych a także wszystkim,
którzy włączyli się w organizację obchodów Święta Niepodległości.

piątek, 13 XI 2015
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Imponująca kolekcja budzików

Otwarcie II
wystawy
Zegarów
Gustava Beckera
- gości przywitał
Prezes TMŚ
Marek
Mikołajczak

Tak wyglądał najsłynniejszy zegarmistrz
ze Świebodzic

O znaczeniu takich symboli jak słońce, lew czy nenufaryw
odczytywaniu symboliki zegarów opowiedziała kustosz
kłodzkiego muzeum, pani Joanna Stoklasek-Michalak

Zegary stojące, tzw. szafowe, robiły wrażenie

Eksponaty wypożyczono dzięki życzliwości pasjonatów
i instytucji ze Świebodzic, okolic Kamiennej Góry, Wałbrzycha,
Świdnicy, Dzierżoniowa.
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Świąteczne bieganie i maszerowanie
OSiR Świebodzice po raz czwarty zaprosił
mieszkańców do udziału w Biegu Niepodległości
i Marszu Nordic Walking. Na starcie stawiło się
ponad 80 osób, by w taki sposób uczcić narodowe
święto.
Były nagrody, pamiątkowe koszulki, ciepły
poczęstunek i naprawdę świetna atmosfera.
A oto wyniki.
 Bieg kobiet - dystans 4 km

1. Paulina Szarzyńska
2. Mariola Gajdowska
3. Karolina Nowogrodzka

 Bieg kobiet - dystans 8 km

1. Monika Job
2. Małgorzata Sobczyk-Sosik
3. Dorota Kuracińska

 Bieg mężczyzn - dystans 4 km

1. Piotr Tesarski
2. Damian Szarzyński
3. Paweł Kamiński

 Bieg mężczyzn - dystans 8 km

1. Marek Leśnicki
2. Jacek Kalus
3. Wiktor Kurant

 Nordic Walking

1. Artur Kryś
2. Krzysztof Stasiak
3. Edyta Kowalczyk
FOT. ABP, BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK, OSIR

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

ŚP. Zbigniewa Marca

- Żona, Synowie, Synowa, Wnuczki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Adama Madziały,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Wnuk, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Tadeusza Wiśniewskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, 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. Władysława Baszkiewicza

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

ŚP. Freddy'ego Pięciaka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Janusza Pfistera

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

ŚP. Jana Winnika

- Żona, Córka, Siostra z Mężem i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ireny Stadnik,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Piotra Bekalskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Michała Kulika

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, 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. Andrzeja Zabłockiego

- Żona, Córka, Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Antoniego Poruczyńskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Wiesława Tryla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, Kibicom
MKS Victoria Świebodzice. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Dariusza Marca

- Mama, Żona, Córka, Siostra, Ciocia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Józefa Solarewicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Wiatrowskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

ŚP. Radosława Konisiewicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Brat, Babcia i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Piotra Goneta
- Rodzice i Rodzina

Serdecznie przepraszamy Rodziny za zamieszczenie
w poprzednim wydaniu podziękowań, które już się ukazały.
Redakcja

Lekcja astronomii
oświata

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych

W

dniu 26.10.2015
uczniowie klasy VI
mieli przyjemność
uczestniczyć w niezwykłej lekcji przyrody, która
została u nich przeprowadzona
w sposób inny niż zwykle.
Dzieci miały zajęcia teoretyczno
- praktyczne z zakresu astronomii i obserwacji astronomicznych. Były one przeprowadzone
przez nauczyciela, pana Łukasza Kucembę, miłośnika astronomii, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, członka Sekcji Obserwacji Słonecznych PTMA. Tematem spotkania było Słońce
i jego obserwacje. Uczniowie
dowiedzieli się, czym jest Słońce, jakie na nim zachodzą reakcje oraz poznali termin cyklu
słonecznego. Przy okazji pan

Łukasz opowiedział o odległości
Ziemi od naszej dziennej gwiazdy i jej rozmiarze.
Po zakończeniu kilkunastominutowej prelekcji przyszedł czas
na zajęcia praktyczne. Instrumentem obserwacyjnym był
Maksutov 90/1250. Uczniowie
zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas
obserwacji słonecznej, jak również o różnicach między filtrem
ochronnym,a folią aluminiową
znajdującą się w kuchni każdego
domu.
Młodzież z dużą ochotą podeszła do obserwacji, z zapałem
zliczając obecne na Słońcu plamy.
Zajęcia były całkiem udane,
a oprócz niewątpliwej frajdy
z obserwacji może udało się
w kimś zaszczepić ziarno bada-

cza nieba - to by była największa
satysfakcja.
Warto zaznaczyć, że w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych od początku obecnego roku szkolnego funkcjonuje

Śniadanie daje moc!
D

zień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania w Europie
obchodzony jest 8 listopada. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
- obchodzili go 6 listopada na
lekcjach z wychowawcami.
Tydzień wcześniej odbyły się
zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania się, a w ubiegły
piątek podczas akcji „Śniadanie
daje moc” uczniowie wspólnie z
opiekunkami przygotowali py-

szne i zdrowe drugie śniadanie.
W całej szkole pachniało świeżymi warzywami, pełnoziarnistym pieczywem i innymi zdrowymi rarytasami. Nie zabrakło
też owoców, soków i nabiału. Po
prostu palce lizać! Ta nauka
zdrowego odżywiania była
wspaniałą zabawą, a i apetyt
dopisywał wszystkim - nawet
Tadkom niejadkom ;-) Oto kilka
zdjęć z tej uczty...
I

koło astronomiczne, a na potrzeby rozwijania pasji młodych
obserwatorów zakupiony został
profesjonalny 6 calowy teleskop
konstrukcji Newtona z montażem paralaktycznym.

piątek, 13 XI 2015
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...KRÓTKO

zDolny Ślązak
Gimnazjum nr 2 zakwalifikowali się do kolejnego,
powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista!
UBlokczniowie
humanistyczny:
1. Natalia Moskwa
2. Michał Konieczny
Blok przyrodniczy:
1. Natalia Moskwa
2. Martyna Drzał
3. Michał Konieczny
4. Emilia Konieczna
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Rekrutacja do żłobka
W pierwszych dniach listopada odbywała się rekrutacja do
nowego Żłobka Miejskiego nr 2. Przygotowano 24 miejsca dla
maluszków. 11 listopad dyrekcja podała do wiadomości listę dzieci przyjętych do placówki. Pełna procedura, wraz z odwołaniami,
potrwa do końca listopada.

Kolejna bezpieczna
szkoła

ubliczny Zespół Szkół
Integracyjnych w ŚwieboP
dzicach został wyróżniony

tytułem Bezpieczna Placówka
Oświatowa. To kolejna szkoła
w mieście, która w ostatnim
czasie została uhonorowana
prestiżowym tytułem za realizację oferty edukacyjnej. Tym
samym placówka dołączyła do
rankingu bezpiecznych w całym powiecie.
Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem
prestiżowym, gdyż otrzymują
go jedynie nieliczne placówki.
Stanowi on uhonorowanie
działań na rzecz zapewnienia
najwyższych standardów bez-

pieczeństwa, ochrony zdrowia
uczniów i podopiecznych jest
on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”
to jednak nie tylko forma
wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.
Udział w programie jest
także potwierdzeniem, że
szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
Więcej o programie:
www.bezpiecznaplacowka.
com.

Wiarygodna i bezpieczna
ubliczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
P
z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach został wyróżniony w Ogólnopolskim
Programie Wiarygodna Szkoła.
Tym samym świebodzicka
szkoła dołączyła do rankingu
najlepszych szkół w całym powiecie.
Wyróżnienie i potwierdzający je certyfikat placówka
otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów
edukacyjnych, ciekawą bazę
edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa,
zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium
było uzyskanie przez szkołę
wysokiego miejsca wśród
wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie
w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które
dzięki właściwemu poziomowi
nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział
w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo
swoim uczniom.
Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być
drogowskazem dla rodziców
i uczniów podczas wyboru
szkoły.
Więcej o programie:
www.
wiarygodna-szkola.pl.

Spotkanie z Agatą Bizuk
12

Beata Wiciak

C

zytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się w piątek 23
października z Agatą
Bizuk, wałbrzyszanką, która
kilka lat temu wyemigrowała do
Irlandii, a tam po wypadku
w fabryce żelków, napisała dwie
książki: „ Piątek trzynastego”
i „Narzeczona z Second-Handu”.
Agata Bizuk opowiedziała
o powodach, które zdecydowały
o tym, że w 2006 r. młoda
dziewczyna po studiach spakowała swój dobytek i udała się
w stronę Zielonej Wyspy. Dowiedzieliśmy się o życiu z dala
od bliskich, o powodach, dla
których postanowiła „tam” zostać (może i na zawsze), pomimo trudnych początków i ciężkiego życia. Tego wieczoru
mogliśmy się dowiedzieć dla-

czego nasz gość nie lubi Dublina
i jak postrzega Wałbrzych z perspektywy lat.
Spotkanie zgromadziło sporą
ilość młodych ludzi (głownie
licealistów ze Świebodzic z nauczycielką języka polskiego panią Ireną Horbaczewską), chociaż nie zabrakło czytelników
w średnim i starszym wieku.
Autorka odniosła się do treści
swoich książek, zdradzając, że
wiele z opisanych sytuacji
miało swoje miejsce w rzeczywistości oraz zgadzając się ze
stwierdzeniem, że jej książki to
„czytadła”, przy których można
odpocząć, zrelaksować się
i pośmiać. Jednak pod pozorami lekkości poruszane zostają
poważne problemy z życia
młodych: wątek migracji zarobkowej, tęsknoty za krajem,
przyszłości młodego pokolenia
dostępności narkotyków bądź
gloryfikowania seksu w wieku

16-17 lat, jako dowodu bycia
„cool” i „trendy”.
Agata Bizuk okazała się niezwykle sympatyczną i kontaktową osobą. Onieśmielona sporą
ilością czytelników, z każdą
minutą czuła się coraz lepiej
w naszej bibliotece i ze szczerością i wzruszeniem (gdy wracała

Jesienna zaduma

W
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rozmaitości
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Barbara Malinowska to wrażliwa artystka, która swoją osobowość przedstawia
w licznych dziełach. Pisze poezję, maluje,
rysuje, wykonuje biżuterię, projektuje stroje.
Z wykształcenia jest dekoratorem wnętrz,
zajmuje się więc także aranżacją wystaw
i wernisaży.
Marcel Kambr - dolnoślązak, bard, społeczny animator kultury, śpiewający autor
muzyki i tekstów piosenek niszowych.
Występuje akompaniując sobie na gitarze
klasycznej. Promotor malarzy, muzyków,

nym jej odbiorze. Nasz gość
zapowiedział podjęcie pracy nad
trzecią powieścią o trudnym
pogodzeniu macierzyństwa z dala od bliskich i ich pomocy na
jaką można liczyć będąc rodzicem w kraju.
Obdarowana przez dyrektor
instytucji Małgorzatę Grudziń-

poetów, aktorów amatorskiego ruchu artystycznego.
Na koniec swoje wiersze odczytał jeden
z członków Klubu Abstynenta.
W wieczorku wzięło udział kilkanaście
osób. Niezwykły wystrój klubu zapewnił
jesienny nastrój.
Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworami Basi i Marcela. Autografy artystów
uwieczniły wspomnienie tego wieczoru.

enior=Aktywny Obywatel”
- to projekt realizowany od
S
kilku miesięcy w naszym mieś-

cie. Jego uczestniczy zaprezentowali niedawno jeden z efektów - międzypokoleniową inicjatywę.
Było to przedstawienie,
w którym wzięły udział babcie
i ich wnuki.
Dobrze się złożyło, bo 20
października obchodziliśmy
Europejski Dzień Seniora.
Mieszkańcy miasta, którzy
przyszli na przedstawienie,
a wśród nich zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, obejrzeli
przedstawienie, które łączyło
siły reprezentantów dwóch pokoleń: babć i wnuków. Lekkość i humor, z którymi je zrealizowano łączyły się z ważnym przesłaniem: znaczeniem
seniorów w każdej społeczności lokalnej, ich doświadcze-

I

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza
ośrodek wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczony jest dla
pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.
Razem uczymy się funkcjonowania w życiu codziennym,
poprzez wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogicz-

ne i szeroko rozumianą rehabilitacje. W ramach terapii prowadzone są różnorodne zajęcia
m.in. plastyczne, muzyczne,
teatralne, integracyjne oraz informatyczne. Ponadto placówka
dba o zdrowie fizyczne podopiecznych w ramach zajęć
rehabilitacyjno-sportowych - mówi Izabela Gaweł, kierownik
placówki. - Ćwiczymy nie tylko
na sali rehabilitacyjnej, ale także

w każdy wtorek korzystamy
z krytej pływalni, a w piątki
z kręgielni. Zapewniamy aktywne uczestnictwo w życiu kulturowym i społecznym, dzięki wyjazdom do ZOO, kina, na warsztaty czy integracyjne imprezy
międzyośrodkowe. ŚDS realizuje także treningi takie jak
higieniczny, porządkowy, budżetowy czy kulinarny, które kształtują w uczestnikach odpowied-

Świetliczaki porządkowały groby
uż przed dniem Wszystkich Świętych podopieczni
Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami
T
porządkowali opuszczone groby na cmentarzu przy ulicy

Wałbrzyskiej. Wspólnymi siłami udało się posprzątać
zaniedbane mogiły, na których dzieci zapaliły symboliczne
znicze i pomodliły się w intencji zmarłych.

nie nawyki i umiejętności. Aby
nasi podopieczni w pełni sił
mogli uczestniczyć w zajęciach,
zapewniamy dla każdego jeden
ciepły posiłek dziennie.
Jeżeli więc znasz w swoim
otoczeniu osoby, które potrzebują takiego rodzaju wsparcia, serdecznie zapraszamy na ulicę
Parkową 4. Wszelkie informacje
można uzyskać: http://www.
sds.swiebodzice.pl/.

FOT. UŻYCZONE

dS jest miejscem, które każdy uczestnik może nazwać
Ś
swoim drugim domem. Jako

ską książkami o Świebodzicach
oraz słodyczami z rodzimej
fabryki spotkanie dobiegło końca, a Agata Bizuk poproszona
o pamiątkowe fotki pozowała do
zdjęć oraz umieściła wpis w kronice bibliotecznej.

Międzypokoleniowe
przedstawienie

FOT. UŻYCZONE

przedostatnim dniu października w siedzibie Klubu Abstynenta w Świebodzicach odbył
się wieczór literacko-muzyczny
pn. „Jesienna zaduma”. Wieczór wypełniły
wiersze i muzyka.
Występ rozpoczęła Kinga Stochła
(uczennica Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu), która zagrała na flecie dwa
utwory. W ten niezwykły wieczór poznaliśmy twórczość kolejnych dwóch wyjątkowych ludzi.

wspomnieniami do „początków” za granicą) odpowiadała
na zadawane pytania.
Piątkowe spotkanie było dla
wielu miłym wprowadzeniem
w stan weekendowego relaksu.
Czytelnicy po zakończeniu rozmowy z autorką wypożyczyli jej
książki, co świadczy o pozytyw-

I

nia życiowego oraz energii,
z których mogą czerpać młodzi, dopiero kształtujący się
ludzie.
Smakowitym zwieńczeniem
wydarzenia był poczęstunek,
przygotowany dla wszystkich
widzów.
Pomysłodawczyniami i realizatorkami pierwszej w Świebodzicach międzypokoleniowej inicjatywy były uczestniczki projektu „Senior=aktywny obywatel” od kwietnia
realizowanego w Świebodzicach. Panie zaprosiły do współpracy dzieci uczęszczające do
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada oraz młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Projekt „Senior=Aktywny
obywatel” współfinansowany
ze środków rządowego programu ASOS, jest realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach we
współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom.

Tolerancja
i muzyka
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

kultura
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- Cieszę się, że mamy w mieście tyle utalentowanej młodzieży, która wyraża się poprzez
muzykę. To ważne, by poprzez
swoją pasję realizować również
idee odnoszące się do globalnych problemów - podkreślał
podczas spotkania burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W dowód wdzięczności za
okazaną pomoc przy organizacji

ności kulturowych, rasowych,
itd.
W ramach zajęć, w których
ze strony Świebodzic uczestniczyło dziesięcioro młodych
muzyków w wieku od 15 do 21
lat, realizowano warsztaty
wokalne oraz dyskusje panelowe, czego efektem finalnym
było nagranie utworu odwołującego się do idei tolerancji
i multikulturowości.

wyjazdu, a także żywe zainteresowanie tematem, uczestnicy
projektu oraz ich opiekunowie
podarowali burmistrzowi płytę
z nagranym przez świebodzicką
młodzież utworem oraz lipską
gazetę, w którym ukazał się
obszerny artykuł na temat pobytu młodych świebodziczan
w mieście Bacha i Schillera.
I

FOT. MDK

rupa świebodzickiej
młodzieży brała udział
w międzynarodowy
projekcie, propagującym idee tolerancji i wielokulturowości współczesnego świata.
Młodzi muzycy kilka dni spędzili w Lipsku, gdzie wzięli udział
w warsztatach muzycznych
i panelach dyskusyjnych. Po
powrocie spotkali się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, by podzielić się wrażeniami i podarować płytę z nagraniem własnego utworu.
Spotkanie odbyło się w środę,
4 listopada, w sali posiedzeń
ratusza. Oprócz młodych ludzi
wzięła w nim udział także dyrektor MDK Agnieszka Gielata
oraz opiekunowie uczestników
projektu: Bartosz i Wiktor Wawrzkowicz.
Projekt pod nazwą „Songs
about life”, którego pierwsza
tura realizowana była w dniach
16-22 października, zakłada
wymianę młodzieży pomiędzy
Miejskim Domem Kultury
w Świebodzicach a jego odpowiednikiem w Lipsku. Celem
wymiany jest porównanie doświadczeń i wiedzy o prawach
mniejszości oraz szeroko
pojętej tolerancji dla odmien-

Życie pisane piosenką

Recital Tadeusza
Olchowskiego
rtysta śpiewa i akompaniuje na fortepianie - choć to
nie jedyny instrument.
AWcześniej
grał na akordeonie, gitarze, puzonie. A od

niedawna gra także na klarnecie.
Wystąpił m.in.: w Norwegii, Szwajcarii, jak również
w Polsce.
W 2014 roku wziął udział w Festiwalu im. Janusza
Kofty pod nazwą „Moja Wolności”, którego organizatorem było Warszawskie Stowarzyszenie Bardów.
Skomponował muzykę do wiersza „Wyspa” i otrzymał
Srebrny Klucz Festiwalu.
Rok później wziął udział w IX edycji Festiwalu i otrzymał Złoty Klucz.
Repertuar solisty obejmuje utwory takich artystów, jak:
Frank Sinatra, Dean Martin, Elton John,Diana Krall, Rod
Stewart. Wykonuje także utwory polskiej muzyki, m.in.:
Seweryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena czy zespołów „No To Co”, „Czerwonych Gitar”,
„Dżemu”, „Perfectu”.
Podczas koncertu Publiczność będzie miała okazję usłyszeć autorskie utwory Tadeusza Olchowskiego z EP-ki
„Opakowanie”, utwory m.in. Jonasza Kofty, Agnieszki
Osieckiej oraz muzykę rozrywkową i filmową.
Podczas koncertu będzie możliwość zakupienia autorskiego krążka Tadeusza Olchowskiego.

Wystawa Artystów
Świebodzic
dniach
19-22
W
listopada

w Miejskim
Domu Kultury
zaprezentowana
zostanie Wystawa
Artystów
Świebodzic.
Na wystawie
prezentowane
będą prace
utalentowanych
świebodziczan,
tworzących obrazy
i inne prace
artystyczne.
Wernisaż
wystawy
zaplanowano
na 19 listopada,
o godz. 17:00.
Zaprasza
organizator
- Towarzystwo
Miłośników
Świebodzic.
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Wygrana juniorów

Halloween Party

rozegranym w dniu
sobotę 7 listopada 2015 r.
W
meczu XII kolejki spotkań

o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym
z drużyną Hutnika Szczytna
4:1 (3:1). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły zdobyli:Kacper Powrózek - 16
min., 41 min., 43 min. oraz
Mateusz Melańczuk - 55 min.
Była to dwunasta wygrana

w Wodnym Centrum Rekreacji

W

igilia Wszystkich
Świętych obchodzona kiedyś jako
Dziady, dziś jako
Halloween, to dzień, w którym
świat umarłych przenika do
świata żywych. W ten najstraszniejszy dzień w roku duchy, zjawy i potwory opanowały także
Wodne Centrum Rekreacji, ale
nie po to żeby straszyć i robić
psikusy, lecz rozdawać słodycze
i dobrze się bawić.
Na wszystkie dzieci, które tego dnia odwiedziły Wodne Centrum Rekreacji czekało wiele
atrakcji. Konkury i zabawy w wodzie prowadzone były przez

Ewę Kuliś ze szkoły pływackiej
JES PŁYWAM oraz Ireneusza
Terefenko ze szkoły pływackiej
SZUWAREK. Na dorosłych
czekało „podpiekanie ogniem
i oblewanie wrzątkiem”, czyli
wolny wstęp do strefy saun,
a wszystko to w towarzystwie
duchów, pająków, potworów
i lampionów z dyni wykonanych
przez uczniów świebodzickich
szkół.
Lista nagrodzonych uczniów
w konkursie na ozdobę o tematyce Halloween i jesień:
MIEJSCE 1
Laura Kłapińska z klasy
V A z Publicznej Szkoły Pod-

Młodzi gromią Gwarka
rozegranym w sobotę 7.listopada 2015 r. meczu IX kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych
W
zespół MKS Victorii Świebodzice rozgromił w meczu wyjazdowym
drużynę Gwarka Wałbrzych 11:1. Bogatym łupem bramkowym
w tym spotkaniu podzielili się następujący zawodnicy: Błasz - 4,
Rutkowski - 4, Koszczał, Kędzia, Onyszkiewicz. Był to ostatni
mecz zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Stawicki,
Onyszkiewicz, Sikora, Pukajczyk, Rutkowski, Błasz, Koszczał,
Cichy. Na zmiany wchodzili: Brągiel, Kedzia, Gmur, Zalas.

z rzędu naszego zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/
2016. Drużyna juniorów starszych MKS Victorii Świebodzice bez straty punktu prowadzi w tabeli tej klasy rozgrywkowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Siodlarz,
Laskowski, Olszówka, Dobrowolski A., Nowowiejski,
Powrózek, Borowiec, Uglis,
Jarosz, Melańczuk.
Na zmiany wchodzili: Dworzyński, Torzecki, Sieński.

Remis seniorów
rozegranym w niedzielę
8 listopada 2015 r. meczu
W
XII kolejki spotkań o mistrzo-

stawowej nr 4 im. Janusza Korczaka za dynię z duchami
Jakub Kaliś z klasy I ze
Społecznego Gimnazjum Akademickiego za stroik z czarownicą,
Kamila Wiatr z klasy III A
z Liceum Ogólnokształcącego
za rzeźbę z diabłem,
MIEJSCE 2
Joanna Drozd, Ada Bilecka, Patryk Nowotyński
z Liceum Ogólnokształcącego
za stracha „Zenka”,
Kamil Kazar ze Społecznego Gimnazjum Akademickiego za wiszącą dynię z bibuły,
MIEJSCE 3
Mikołaj Mielczarek z klasy V z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za rękę
z pająkami,

WYRÓŻNIENIA
Mikołaj Zięba z klasy III B
z Liceum Ogólnokształcącego
za lampiony,
Julia Kacprzak z klasy VI
A z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego za „straszną” girlandę,
Justyna Adamczewska
z klasy III A z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego za klatkę
z pająkiem i owadem,
Kinga Grabska, Dominika Kubiszewska, Paulina Pitner z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za stroik
jesienny.

Wygrana młodziczek

stwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice zremisował w meczu
wyjazdowym z drużyną Iskry
Jaszkowa Dolna 1:1 (1:1).
Bramkę dla podopiecznych
trenera Macieja Jaworskiego
zdobył Marcin Bałut.

Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Drąg
Ł., Jędrasiewicz, Niemczyk,
Borek, Zyl, Błaszczak, Błażyński, Borgoń, Gawlik, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Słapek, Rosicki, Juszczyk.
I

Kickboxerzy z medalami

I

rozegranym w niedzielę 8 listopada 2015 r. meczu VI kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek
W
zespół MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym

awodnicy Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski
Z
wywalczyli dwa złote medale

Trampkarze najlepsi
jesienią

Muay Thai Open Poland

z drużyną UKS Jedynka Dzierżoniów 37:23 (21:16). W kolejnym
spotkaniu zawodniczki trenera Bogdana Stankiewicza zagrają na
własnym parkiecie z drużyną UKS Dobroszyce. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 15.11.2015 r. o godzinie 10:00 w hali
widowiskowo-sportowej w Świebodzicach przy ul. Mieszka
Starego 6.

rozegranym w sobotę 7 listopada 2015 r. meczu IX kolejki
o mistrzostwo Terenowej Ligi Trampkarzy zespół MKS
W
Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę

Podgórza Wałbrzych aż 11:0 (4:0). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Migoń K. - 4, Kordula - 3, Ślęzak - 2, Witkowski, gol samobójczy. Był to ostatni mecz rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
Nasz zespół został mistrzem jesieni tej klasy rozgrywkowej.
Gratulacje dla zawodników, trenera Krzysztofa Króla oraz kierownika drużyny Krzysztofa Jakubowskiego.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Zieliński, Szczepański J.,
Szafraniec, Jakubowski, Turlejski, Kordula, Gwóźdź, Cybulski, Kamiński, Witkowski, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Ołdak, Migoń K.

w kick boxing UFR TATAMI
na rozgrywanych w Hiszpanii
UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP. Najlepsi w swoich
kategoriach wagowych okazali
się Piotr Jamro (do 69 kg),

niedzielę 22 listopada o
godz. 15:00 w hali OSiR
W
odbędzie się niecodzienne

wydarzenie. Do naszego miasta przyjadą zawodnicy z Niemiec, Białorusi, a przede
wszystkim
reprezentanci
Polski, aby wziąć udział w widowiskowym show Muay Thai
Open Poland. Zawody zorganizowane są jako towarzyski
międzynarodowy mecz muaythai, jednak, pomimo że fighterzy nie będą rywalizowali

który w finale pokonał zawodnika z Danii, oraz Bartosz
Szubart (do 79 kg). To kolejne
sukcesy zawodników trenujących na co dzień w klubie
prowadzonym przez rodowitego świebodziczanina Arkadiusza Kaczmarka.
I

w ringu o pasy i tytuły, z pewnością nie zabraknie emocji.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Bona Fide, Mariusz Cieśliński i KO GYM Świebodzice oraz OSiR Świebodzice sp.
z o. o. - przewidują dwanaście
walk w głównej karcie oraz
wiele niespodzianek. Zapraszamy wszystkich miłośników
uderzanych sportów walki do
udziału i żywiołowego kibicowania.
I

ogłoszenia/komunikaty
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska
Sienkiewicza

l. mieszkalny 5 (36)
l. mieszkalny 5 (41)

Nr działki gruntu
748/9
410/12

obręb
3
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.

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

nieruchomość zabudowana

Obręb

807/29

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.

OGŁOSZENIE
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.

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.

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
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.
1. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Okna nowe PCV,
panele. 67 M2 cena 168 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m2 cena 165 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na I piętrze.
Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 44,7 m2
cena 160 tys.
4. Wałbrzych Biały Kamień. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na II piętrze w nowym
budownictwie. Ogrzewanie miejskie. Balkon.
49 M2 cena 95 tys.

7. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena 153 tys.
8. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Świebodzic. Ogrzewanie
gazowe. Okna nowe PCV. 54 M2 cena 99 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan
deweloperski. 131 M2 cena 450 tys.
10. Sprzedam ostatnie szeregi przy ulicy
Królowej Elżbiety. Atrakcyjna cena.

KORZYSTNE DOPŁATY MDM

SPRZEDAM
MEBLE KUCHENNE

OFERTY PRACY ZE ŚWIEBODZIC
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G TRANSPORT DEXTER stanowisko:
spedytor (znajomość języka
niemieckiego w stopniu dobrym),
telefon kontaktowy: 695 182 102
G ALDORA Grochotów 19 A,
stanowiska: ślusarz, spawacz,
telefon kontaktowy: 602 536 283,
e-mail: biuro aldora.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz meblowy,
kontakt tylko e-mail:
t.grudzinski public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy

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

5. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony.
80 M2 cena 210 tys.

Podczas trwania w/w akcji należy:
G zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
G szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.

G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz wp.pl
G „SMAKOSZ” Sp.J. ul. Strzegomska
14 w Świebodzicach, stanowisko:
pizzerman, kontakt telefoniczny:
509 139 245
G Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Piłsudskiego 8 w Świebodzicach,
stanowisko: sekretarka, telefon
kontaktowy: 74/666 95 86,
e-mal: ops swiebodzice.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
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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
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+ KUCHENKA MASTERCOOK
Sprzedam zabudowę kuchenną
w bardzo dobrym stanie, szafki stojące
i wiszące, wraz z kuchenką
gazowo-elektryczną firmy Mastercook
(wolnostojąca).

ze znajomością działu sprzedaży,
telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973 o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów grzewczych,
e-mail: kadry termet.com.pl
G Giełda Pracy w Filii PUP
w Świebodzicach w dniu 18.11.2015
r. godz. 10.00 dla ADECCO POLAND
Sp. z o.o. na stanowisko: pracownik
magazynowy miejsce pracy: Bielany
Wrocławskie (dojazd bezpłatny
zapewnia pracodawca)
G KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

Zabudowa w kształcie litery L.
Wymiary: długość zabudowy 260 i 230 cm.
Wysokość szafek: 70 cm
Kolor: olcha

Więcej informacji tel: 500 542 490

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I 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
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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

cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Nowa Pani Minister
jest nasza

Pola Nadziei
4znów
rosną.
Zgłoś się
4
do dyktanda,
zawalcz o Pióro
Burmistrza Miasta!

A

nna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, rodowita świebodziczanka - otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji
Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jest pierwszym w historii naszego
miasta ministrem.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe
w mojej dotychczasowej działalności publicznej
- przyznaje pani minister. - W resorcie oświaty
jest wiele do zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować
z przedstawicielami środowisk nauczycielskich, związków zawodowych i rodziców.
Anna Zalewska gościła na obchodach Święta
Niepodległości w naszym mieście, podczas
których otrzymała od Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza kosz kwiatów i oficjalne
gratulacje.
Więcej - str. 3

Jak świętowaliśmy 11 Listopada

Nowe ułatwienia
6
w Wydziale
Komunikacji starostwa
- można się umawiać
na wizytę.

13

Polecamy
- recital
i ciekawa wystawa
w MDK.

14

Wieści
sportowe.

Sprawdź!
FOT. ARCHIWUM ANNY ZALEWSKIEJ

Aktualne oferty
pracy ze Świebodzic

STR. 15

FOT. ABP, OSIR, MDK

Bieganiem, mszą świętą,
wystawą zegarów
- na wiele różnych
sposobów
świebodziczanie uczcili
97. rocznicę odzyskania
niepodległości.

Jak Sylwester,
to w MDK-u
prawdzie przed nami jeszcze zabawa
Andrzejkowa, ale Miejski Dom KulW
tury już kusi ofertą wystrzałowego przywi-

tania 2016 roku. Zabawa Sylwestrowa
w sali reprezentacyjnej zapowiada się
naprawdę atrakcyjnie, do tańca będzie zapraszał zawodowy mistrz tańca Tomasz
Jaszewski, a menu, które przygotowuje
restauracja Korona Śląska sprawia, że
człowiek od razu robi sie bardzo głodny...
Zapraszamy do zapoznania się z pełną
ofertą na stronie:
www.mdk.swiebodzice.pl.
Koszt dla pary - naszym zdaniem bardzo
przystępny - to 290 zł.
Drogie Panie, rozglądajcie się już za kreacjami!

2

rozmaitości
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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.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI
17 listopada (wtorek), w godz. 9:00-15:00, na sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się
szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące prawidłowego wypełniania druków
ofert i sprawozdań z dotacji, otrzymanych z budżetu gminy. Szkolenie jest bezpłatne,
poprowadzą je trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Wałbrzychu.
Więcej informacji: tel. 74 666 95 71, e-mail: tomasz.merchut swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM
„NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
II. Cel konkursu:
G rozbudzanie szeroko pojmowanych
zainteresowań plastycznych,
G przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją związaną ze Świętami
Bożego Narodzenia,
G rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni
plastycznej oraz poczucia estetyki,
G ujawnianie talentów plastycznych i promocja
uzdolnionych twórców,
G konfrontacja osiągnięć rówieśniczych
pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk
plastycznych.
III. Przedmiot Konkursu
Samodzielne i indywidualne wykonanie
przez dziecko ozdoby choinkowej
z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Konkurs dopuszcza różne formy i techniki wykonania pracy.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko,
wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe, które wręczone
zostaną podczas zabawy mikołajkowej na Świebodzickim Rynku.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora - Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 2 lub 4 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych),
w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane
osobowe zwycięzców.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu: Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Marzanna Ślusarczyk
tel. 74 645-63-07.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

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

W piątek, 13 listopada, odbędzie się wręczenie nagród
w konkursie na Najładniejsze okno, balkon i posesję.
Obszerną relację zamieścimy w następnym wydaniu gazety.

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

Mamy panią minister
B

ez względu na zapatrywania polityczne czy osobiste odczucia,
mieszkańcy Świebodzic mogą być
dumni z faktu, że rodowita świebodziczanka będzie piastować jeden z najwyższych urzędów administracji państwowej.
Anna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pani minister ma lat 49, jest zamężna, ma
dwie córki. Z wykształcenia mgr filologii
polskiej, ekolog, menedżer oświaty. Była
Wicestarostą Powiatu Świdnickiego, w ostatnim czasie Poseł na Sejm RP VI i VII
kadencji.
W czasie trwania VI kadencji Sejmu
członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji
i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji
Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.
Od VII kadencji Sejmu jest członkiem
Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji
Zdrowia. Działa również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in. w Polsko-Czeskiej i PolskoUkraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Anna Zalewska wywodzi się ze środowisk nauczycielskich, nic więc dziwnego,
że te z dużą radością i nadzieją przyjęły
informację o nominacji swojej dawnej koleżanki.
- Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni
i pełni nadziei na dobrą współpracę. wierzymy, że mając tak duże doświadczenie
w kwestii edukacji, Pani minister nie skrzywdzi uczniów i nauczycieli - mówi Urszula
Kruczek, Prezes świebodzickiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego. I nie
ukrywa, że zapowiadana przez PiS realizacja postulatów z kampanii wyborczej
w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego dla siedmiolatków a zwłaszcza likwidacji gimnazjów - stoi w sprzeczności ze
stanowiskiem ZNP.
- Zmiana systemu, który w ciągu tych 16
lat całkiem nieźle zafunkcjonował, to krok
wstecz - mówi Urszula Kruczek. - To także
ogromne pieniądze, wyrzucone w błoto
przez samorządy, które zainwestowały
w bazę oświatową. Poza tym - nauka w gimnazjach przyniosła młodzieży wiele korzyści, my, nauczyciele, też nauczyliśmy się
z tą młodzieżą pracować. Czy warto to teraz
niszczyć?
Anna Zalewska zapowiada dobrą współpracę i konsultacje ze środowiskami pedagogicznymi.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji
Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe w mojej dotychczasowej

Będą nowe nasadzenia
na Dąbrówki
hociaż w połowie roku cieszyliśmy się, że sporo drzeC
wek przetrwało, to jednak oka-

zuje się, że tylko iglaki były
silne. Drzewka liściaste w większości uschły, bo - po ocenie
dendrologa okazało się, że
podłoże było nieodpowiednie.
Mowa o drzewach, sadzonych
wspólnie z mieszkańcami ulicy
Dąbrówki.
- Sprawa jest otwarta, na wiosnę przystąpimy do ponownych
nasadzeń, bogatsi o chociażby
taką wiedzę, że trzeba odpowiednio przygotować grunt - mó-

wi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gdy wspólnie z mieszkańcami sadziliśmy drzewka
w 2014 roku, teren był świeżo
po zakończeniu prac budowlanych, i grunt nie zdążył się osadzić. Stąd drzewa nie były w stanie mocno się zakorzenić.
W przyszłym roku, wiosną,
będą wykonane ponowne nasadzenia, z większą starannością
i pod okiem specjalistów. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy okolicy
równie chętnie włączą się w akcję.
I

działalności publicznej - przyznaje pani
minister. - W resorcie oświaty jest wiele do
zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować z przedstawicielami środowisk nauczycielskich,
związków zawodowych i rodziców.
W pierwszej kolejności, zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, przywrócę obowiązek szkolny dla 7-latków, rodzice będą
w końcu mogli zadecydować, w jakim
wieku ich dzieci rozpoczną edukację szkolną. Reforma szkolnictwa - temat przyszłości
gimnazjów, absurdalne rozporządzenie
„sklepikowe”, przygotowanie nowej podstawy programowej, przywrócenie godzin
historii, czy ograniczenie biurokracji nauczycielskiej - to tylko wybrane zadania, nad
którymi w tej kadencji na pewno będę się
pochylać. Serdecznie dziękuję za okazane
wsparcie. Mam nadzieję, że nie zawiodę
Państwa oczekiwań.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i społeczności Świebodzic
składamy Pani Poseł szczere gratulacje
i wyrazy uznania.
W związku z przygotowaniem do objęcia
tak odpowiedzialnej funkcji życzymy Pani
Minister wiele energii, dobrych decyzji oraz
sukcesów w realizacji zamierzonych celów,
a także efektywnego i rzeczowego dialogu
ze środowiskiem nauczycielskim dla dobra
polskiej oświaty i uczniów.
I

związane z odbudową uszkodzonego ogrodzenia i ustawieniem ekranów, które wytłumią
hałas - mówi Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza
Miasta, który monitoruje sprawę.
Właścicielom Casta też należy oddać sprawiedliwość, że już
wcześniej ponieśli spore nakłady finansowe, by wytłumić hale
produkcyjne. Widać dobrą wolę
z obu stron, a mieszkańcy, ob-

goda buduje, niezgoda
rujnuje - stare porzekadło
zawsze się sprawdza tam,
gdzie trzeba rozwiązać kłopot.
Tak było w przypadku
mieszkańców okolic ulicy Wysokiej na Pełcznicy, sąsiadujących z zakładem firmy Cast.
Przedsiębiorstwo okazało się
w ostatnim czasie dość uciążliwym sąsiadem głównie ze
względu na nocny rozładunek

serwując postęp prac, też są
zadowoleni.
- Widzimy, że firma podjęła
działania, więc teraz ze spokojem czekamy na finał, cieszymy
się, że udało się to wszystko tak
zakończyć - mówi pani Ewa,
jedna z mieszkanek.
Warto jeszcze dodać, że miasto ze swojej strony zaoferowało pomoc firmie Cast w wyrównaniu skarpy - zrobił to ciężki
sprzęt ZGK Świebodzice.

towaru. Hałasujący wózek widłowy nie pozwalał wypocząć,
dlatego mieszkańcy zwrócili się
z prośbą do burmistrza o pomoc
w mediacjach. Dzięki temu
sprawa została szybko rozwiązana.
- Razem z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem spotkaliśmy się z szefem firmy,
wspólnie ustaliliśmy kompromis i w tej chwili trwają prace

Domki rosną jak grzyby po deszczu

Nie będzie urzędników w „małej Trójce”

związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się domy jednorodzinne wyW
budowane na terenie Świebodzic przez Spół-

ak już informowaliśmy, przeniesienie Wydziału Spraw ObyJwatelskich
do tzw. małej salki

dzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację kolejnego
zespołu 20 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 523, przy Osiedlu
Piastowskim, w okolicy Przychodni Lekarskiej
SALMED przy ul. Królowej Elżbiety.
Przewidywany koszt budowy domu jednorodzinnego w przedziale: 400-500 tys. zł.

3

Rzeczowe rozmowy dają
efekty

Z

Drzewka sadziliśmy w październiku 2014 roku
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wieści z miasta
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Zakończenie realizacji: sukcesywnie w latach 2015-2016.
Wzorcem do projektu jest istniejący zespół
50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zrealizowanych przez Spółdzielnię
w latach 2010-2013 przy ul. Pileckiego.
W ofercie domy o powierzchniach 118,52
m2, 147,46 m2, 171,98 m2.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, ul. Siemowita 31, tel. 74 64 62 026.

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, w żadnym wypadku nie
narazi dzieci na kontakt z klientami urzędu.
Wracamy do tematu, by jeszcze raz uciąć wszelkie spekulacje
i niepotrzebne „sianie paniki” na
forach i prywatnych portalach.

Urzędnicy SOL-u będą przeniesieni na czas remontu budynku
przy ul. Żeromskiego do małej
przybudówki, znajdującej się
przy dużym budynku szkoły
- w żadnym wypadku nie do tzw.
małej Trójki czyli budynku,
w którym mieści się biblioteka
(przy ul. Wolności). Przybudówka
ma osobne wejście i tym wejściem
będą załatwiani klienci wydziału.

- Uczniowie nie będą mieli
żadnej styczności z osobami,
które przyjdą załatwić sprawę
w wydziale, budynek będzie
całkowicie wyłączony - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przeniesienie wydziałów z budynku przy ul. Żeromskiego
może nastąpić w końcówce roku.
I

190 symboli nadziei
4

wydarzenia
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onkile posadzili przed
swoją szkołą uczniowie
Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Kwiaty zakwitną wiosną, by wspomóc nieuleczalnie chore dzieci. Szkoła
już po raz czwarty zainaugurowała akcję Pola Nadziei.
Pola Nadziei to międzynarodowa akcja sadzenia żonkili,
pozyskiwania funduszy na działalność hospicjum, a przede
wszystkim szerzenia idei hospicyjnej w społeczeństwie.
27 października społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi posadziła blisko 200
kwiatów. W sadzeniu kwiatów

wziął udział Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, Kacper
Nogajczyk Prezes ZGK Świebodzice, Ilona Szczygielska,
Kierownik Wydziału Promocji
UM, Alicja Pawlica z Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych.
Gospodarzami uroczystości byli
uczniowie szkoły wraz z dyrektor Magdaleną Stąpor.
- Zasadziliśmy 190 cebulek.
Wiosną staną się pięknymi kwiatami - symbolami nadziei i solidarności z chorymi dziećmi.
Będziemy je rozdawać za dobrowolną sumę przekazaną na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla

FOT. PZSI

Żółte, niepozorne kwiaty są symbolem wiosny i nieuleczalnie chorych

Dzieci - mówi dyrektor Magdalena Stąpor.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz
symbolem wsparcia dzieci nie-

Już po raz czwarty zawalczymy
o Pióro Burmistrza Świebodzic
listopada Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach
19
wspólnie z Urzędem Miejskim organi-

zuje IV Świebodzickie Dyktando. Dla
młodzieży i dorosłych połączone siły
szkolnych polonistek przygotowują
językowe pułapki, najeżone wszelkiej
maści ż, rz, ó, ch i h a także pisownią
łączną i rozłączną, cząstkami, liczebnikami itd.
Warto spróbować swoich sił i sprawdzić wiedzę gramatyczną i ortograficzną, bo tym razem nie wyręczy nas komputer:)
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mejlową: sp6ciernie@wp.pl, osobiście,
telefonicznie w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74
666 96 35) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.
Można się zgłaszać do 13 listopada.
Regulamin jest dostępny na stronie
miejskiej www.swiebodzice.pl oraz na
portalu szkoły: www.pzsi-edukator.pl.
IV. ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO - 19 listopada 2015
REGULAMIN
I. Organizator:
• Urząd Miejski w Świebodzicach
• Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
II. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast
w dwóch grupach wiekowych:
• Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat
(uczniowie gimnazjów i szkół średnich)
- o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;
• Grupa II: dorośli
W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie
brana kolejność zgłoszeń).
2. Stopień trudności dyktanda dla
wszystkich grup wiekowych jest taki
sam.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
drogą mailową (sp6ciernie@wp.pl),
osobiście, telefonicznie w sekretariacie
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach (ul. Ciernie 30;
tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.
4. Termin składania zgłoszeń mija
ostatecznie dnia 13.11.2015 r.;
5. Osoby, które nie zgłoszą się
w wyznaczonym terminie, nie zostaną
wpisane na listę uczestników.
6. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.
7. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby spoza Świebodzic.
III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa
jury powołane przez Publiczny Zespół
Szkół Integracyjnych.
IV. Przebieg konkursu:
1. IV ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 19 listopada 2015 r.
o godz. 17.00 w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach,
ul. Ciernie 30.
2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny
przed rozpoczęciem pisania dyktanda
(w przypadku uczniów wymagana jest
ważna legitymacja szkolna).
3. Podczas pisania tekstu nie wolno
korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi
uczestnikami, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony
komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.; prace będą kodowane, długość tekstu - jedna strona A4.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno
pisać „literami drukowanymi”.
5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

uleczalnie chorych. Przypominają o tych najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w najtrudniejszym czasie ich

6. Oceniając dyktando przyjmujemy
następujące kryteria:
• Błędy pierwszego stopnia - typowo
ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u, mała
i wielka litera na początku wyrazów)
- 1 bł. ort.,
• Błędy drugiego stopnia - pisownia
„nie” z różnymi częściami mowy, łączna
i rozdzielna pisownia innych wyrazów,
błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na
-i, -ii, -ji -1 bł. ort.,
• Błędy trzeciego stopnia - literówki,
błędy interpunkcyjne - 1 bł. int,
• Niedokończone i zmienione wyrazy,
które mogą zawierać błędy, będą liczone
tak jak napisane błędnie.
• W wynikach decydujące znaczenie
mają błędy ortograficzne, w przypadku
takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.
• Prace sprawdzane są do 20 błędów
ortograficznych.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbędzie się tego samego dnia
po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych.
8. Organizatorzy nie zwracają prac
uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;
V. Nagrody:
1. W każdej grupie wiekowej dla
trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd
Miejski w Świebodzicach.
2. Osoba, która zrobi najmniej błędów
w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu
w sekretariacie Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych (tel. 74 666 96
35).

PROGRAM IV ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA
19 listopada 2015
1. Rejestracja uczestników - od godz. 16.30 do godz. 17.00 w bibliotece.
2. Rozpoczęcie dyktanda - godz. 17.00 (powitanie, przedstawienie Jury,
przypomnienie zasad dotyczących zapisu tekstu) - sala 5 i 6.
3. Kodowanie prac i pisanie tekstu - godz.17.15 do 18.00.
4. Przerwa - od godz. 18.00 do 18.45 - sprawdzanie prac przez Jury,
program artystyczny, poczęstunek.
5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda - godz. 19.00.

życia - odchodzeniu z tego świata.
Cebulki żonkili zasadzone
jesienią, odrodzą się na wiosnę
a gdy rozkwitną przy szkole,

staną się widocznym znakiem
tego, że świebodziczanom nie
jest obojętne cierpienie osób
chorych.
I

„ Szkoła - miejsce
łączące pokolenia”
ramach realizacji Rządowego
programu „ Bezpieczna +”
W
w zakresie wspierania działań szkoły

realizujących przedsięwzięcia integrujące z lokalnym środowiskiem
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach opracował
program „ Szkoła - miejsce łączące
pokolenia”.
Program ten powstał na podstawie
obserwacji i rozmów z mieszkańcami
oraz uczniami szkoły stwierdziliśmy,
że dzieci i młodzież uczęszczająca do
naszej placówki i mieszkająca na
terenie dzielnicy Świebodzic - Ciernie nie zna historii swojej najbliższej
okolicy. Integracja środowiska lokalnego jest jak najbardziej wskazana
i oczekiwana przez wielopokoleniowe rodziny, które wykazują chęć
nawiązania współpracy środowiska
z dziećmi i młodzieżą oraz zainteresowania ich historią, bogatą tradycją,
pasjami dziadków i rodziców. Zaangażowanie seniorów powinno
uświadomić młodemu pokoleniu, że
ich życie jest konsekwencją działań
tych właśnie ludzi i należy od nich
czerpać wiedzę, doświadczenie
i umiejętności. Oprócz korzyści dla
dzieci i młodzieży działania te
pozwolą na aktywny udział w różnych przedsięwzięciach wszystkich
członków lokalnej społeczności.
Zwięzły opis i harmonogram planowanych działań :

1. Działania informacyjno-promocyjne(ulotki, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
artykuły w lokalnej gazecie, plakaty,
spotkania z rodzicami i mieszkańcami Cierni, rekrutacja uczestników
przedsięwzięcia)
2. Realizacja warsztatów folklorystyczno-historycznych:
G wspólny apel z okazji Odzyskania Niepodległości,
G wieczornice (spotkania z ciekawymi ludźmi, przesiedleńcami),
G spotkanie wigilijne,
G wykonanie ozdób świątecznych
z wykorzystaniem lokalnych technik,
G poznanie piosenek dziadków
z ich młodzieńczych lat.
2. Realizacja warsztatów kulinarnych:
G zorganizowanie „Festiwalu dyni”,

G odwiedziny w lokalnych gospodarstwach (wytwarzanie produktów
ekologicznych),
G udział w warsztatach osób, które
zaprezentują i nauczą młodzież gotowania tradycyjnych potraw według
przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie (zredagowanie
„Książki lokalnej kuchni” zawierającej przepisy lokalnych potraw).
3. Realizacja warsztatów rękodzielnictwa i majsterkowania (nauka
szydełkowania, haftowania, praca
w drewnie i glinie, wytwarzanie prac
różnymi technikami plastycznymi).
4. Realizacja warsztatów teatralnych:
G przygotowanie przedstawienia
na podstawie opowieści związanych
z zabytkami znajdującymi się na terenie Cierni (Dom Wdów, most, dom
Gethego, krzyże pokutne) oraz historii mieszkańców.
5. Realizacja warsztatów dziennikarsko-informatycznych:
G utworzenie zakładki dotyczącej
przedsięwzięcia na stronie internetowej, w której będą umieszczane informacje dotyczące realizacji działań,
G redagowanie notatek,
G wykonywanie zdjęć,
G opracowanie zebranych materiałów i wydanie śpiewnika, książki kucharskiej,
G opracowanie informatora dotyczącego okolicy jako miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wypracowanie materiałów w trakcie warsztatów pozwoli na wykorzystywanie ich do promocji okolicy
oraz podczas zajęć wychowawczych,
edukacyjnych i rozwijających zainteresowanie w przyszłych latach szkolnych. Nawiązane przyjaźnie i relacje
międzypokoleniowe będą podstawą
do okazywania szacunku dla osób
starszych i historii oraz kontynuowania współpracy przy realizacji innych
działań. Realizacja przedsięwzięcia
pozwoli na kontynuowanie lokalnych
tradycji wśród młodego pokolenia.
Przez cały rok szkolny będziemy
informować i przedstawiać wytwory
prac wykonywanych na warsztatach
kole oraz na łamach gazety, portalu
internetowego miasta oraz stronie
internetowej naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i śledzenia naszych działań.
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spośród 23 osób oddało krew podczas listopadowej
(2 listopada) zbiórki krwi w Miejskim Domu Kultury.
Dzięki temu pozyskano 9 litrów bezcennego leku.
Tradycją stacjonarnych zbiórek jest losowanie wśród
krwiodawców nagrody-niespodzianki. Tym razem ufundowała ją
firma TESTER. Blender powędrował do rąk Pani Beaty Kuzery
- gratulujemy. Wszyscy krwiodawcy mogli także liczyć na ciepłe
napoje i gadżety.
A ostatnie w tym roku krwiobranie zaplanowane jest po świętach
- 29 grudnia, także w MDK. Serdecznie zapraszamy, tym razem
nagrodę przygotowuje sklep TESCO.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w naszym mieście oraz Miejski Dom Kultury.

Ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt
gramów marihuany
awet do 10 lat pozbawienia wolności
może grozić trzem mieszkańcom poN
wiatu wałbrzyskiego, którzy wspólnie

w wynajmowanym mieszkaniu w Świebodzicach posiadali ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt gramów marihuany.
- Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
zatrzymali do kontroli drogowej samochód
którym jechała 20-letnia kobieta i dwaj
mężczyźni w wieku 21 oraz 24 lat. W pojeździe policjanci ujawnili susz koloru zielonego oraz biały proszek. Jak się okazało po

przebadaniu na testerze narkotykowym
zabezpieczone substancje to mariuhana
i amfetamina. 20-latkowie posiadali przy
sobie 95 porcji marihany oraz 80 porcji
amfetaminy - informuje Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.
Wszystkie osoby zostały zatrzymane do
wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Dalsze czynności prowadzone przez
policjantów pozwoliły na odnalezienie
w miejscu zamieszkania zatrzymanych
kolejne porcje narkotyków. Zatrzymani
w wynajmowanym mieszkaniu posiadali

Bez problemów
i bezpiecznie 1 listopada

dwiedzanie grobów podczas 1 listopada i związane z tym
kłopoty komunikacyjne w zasadzie nie dotknęły ŚwieO
bodzic. Dotarło do nas wiele pochlebnych informacji na temat

pracy zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji, które to służby
bardzo sprawnie kierowały ruchem nie dopuszcając do tworzenia się zatorów. Również miejsca parkingowe były przygotowane w wystarczającej ilości, dlatego zarówno mieszkańcy
jak i goście bez żadnych utrudnień poruszali się po mieście,
odwiedzając nekropolie.
Cieszymy się i gratulujemy służbom skutecznych działań.
Kolejny numer Gazety Świebodzickiej ukaże się

27 listopada
G niezwykła kolekcja Pana Piotra - motocykle
G piękny jubileusz Pani Wiktorii Zawadzkiej i ciekawa
historia jej rodziny
G gdzie w powiecie świdnickim można znaleźć opiekę
dla osób obłożnie i terminalnie chorych?

490 porcji marihuany oraz 11.830 porcji
amfetaminy.
Policjanci w sprawie prowadzą dalsze
czynności.
Przypomnijmy, że w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia
wolności, a gdy przedmiotem przestępstwa
jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
I

Grasuje fałszywa
wnuczka
rzestrzegamy mieszkańców z kolei instruuje, by z nikim się
Świebodzic przed oszustami, nie kontaktować i czekać na dalP
którzy próbują wyłudzić pienią- sze informacje.
dze metodą „na wnuczka”.
Policja odnotowała trzy takie
próby, na szczęście bezskuteczne. Oszuści uaktywnili się na
początku listopada.
Schemat działania jest taki, że
do osoby starszej dzwoni młoda
kobieta, podająca się za wnuczkę. Informuje, że uczestniczyła
w wypadku samochodowym,
w którym są ofiary śmiertelne.
- Kobieta mówi, że potrzebuje pieniędzy na kaucję - w jednym przypadku było to 30 tys. zł
- informuje Piotr Galicki,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Po chwili
dzwoni mężczyzna, przedstawiający się jako policjant, który

Na szczęście ciągu dalszego
nie było, a osoby, do których
zadzwoniła fałszywa wnuczka,
natychmiast poinformowały policję.
- Prosimy o zgłaszanie takich
sytuacji i apelujemy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać
nieznanym osobom gotówki
- przypomina komendant.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że policja nigdy nie postępuje w taki sposób tzn. nie
kontaktuje się telefonicznie
w sprawie wypadku drogowego
czy innego wykroczenia.
Prosimy o czujność i zgłaszanie każdorazowo tego typu zdarzeń pod numer alarmowy 997.

...KRÓTKO

Zwinęli motorower?
Strażnicy miejscy zatrzymali skuter, którym jechało dwóch
mężczyzn ulicą Wałbrzyską. Pojazd dziwnie manewrował i strażnicy
nabrali podejrzeń, że kierowca jest pijany. Rzeczywiście, kierujący
skuterem wałbrzyszanin był pod wpływem alkoholu, co więcej
- nie miał żadnych dokumentów potwierdzających, że jest
właścicielem jednośladu. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd
został skradziony w Wałbrzychu.
Delikwentów przekazano policji.

Azbest policzony
otowy jest już zaktualizowany dokument pod nazwą Program
usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzice. Dokument
G
pozwoli na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na usuwanie szko-

dliwych materiałów. Z analizy wynika, że na terenie Świebodzic
znajduje się 175 obiektów, zawierających azbest - głównie chodzi
o eternit wykorzystywany jako pokrycie dachowe.
Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowych wytycznych
w zakresie usuwania szkodliwej substancji jest niezbędne do aplikowania o środki krajowe.
Pełna treść dokumentu znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świebodzice: www.bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Środowiska.

Do Wydziału Komunikacji
przez internet!
6
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Od 16 listopada

N

areszcie - dobra wiadomość
dla posiadaczy czterech kółek.
Od poniedziałku, 16 listopada
mieszkańcy powiatu świdnickiego będą mogli umówić się na wizytę
w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego - na konkretny dzień
i godzinę - przez internet. Koniec ze staniem w kolejce i marnowaniem czasu!
Jak się zarejestrować?
1. Należy wejść na stronę (od 16
listopada):
www.powiat.swidnica.pl
i odszukać ikonę:

2. W głównym menu określamy
dzień i godzinę, kiedy chcemy przyjść
do urzędu oraz określamy rodzaj sprawy do załatwienia. Wprowadzamy
także pozostałe wymagane przez system
dane.
3. Na koniec otrzymacie Pań-stwo
potwierdzenie danych oraz specjalny
kod, który zostanie przesłany również
na podany adres e-mail.
4. W dniu, w którym odwiedzimy
urząd, należy wpisać uzyskany kod

podczas pobierania biletu w biletomacie.
Dla tych, którzy nie chcą ustalać konkretnego terminu wizyty, starostwo
przygotowała kolejne ułatwienie. Wchodząc na stronę internetową Powiatu
Świdnickiego możemy sprawdzić liczbę osób oczekujących w kolejce w danej chwili.
Wystarczy, że na stronie:
www.powiat.swidnica.pl
odnajdziemy ikonę:

Rozhuśtaj marzenia
Wolontariusze z firmy TTSA na rzecz niepełnosprawnych

W

ramach CSR (Company Social Responsability) - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wolontariusze firmy
TTESA odmalowali pomieszczenia Centrum Rehabilitacji
Społecznej, zajmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ufundowali takż huśtawkę dla organizacji. Akcję wsparł samorząd miasta, pomagając przygotować
teren pod montaż huśtawki.
Prace zostały wykonane latem, ale cieszyć czlonków stowarzyszenia będą z pewnością przez cały rok. Ekipa marzeń - jak nazwali
się wolontariusze, odmalowali wszystkie pomieszczenia, wykosili
trawę i zamontowali huśtawkę.
A oto ekipa marzeń czyli wolontariusze TTSA: Monika Chlebda,
Marek Bielawski, Paulina Kozińska, Agnieszka Wojciechowska,
Agata Frydrych, Radomir Mazur, Marta Woźniak, Robert
Łygan.

System automatycznie wyświetli aktualne obłożenie Wydziału Komunikacji i jego poszczególnych komórek.
Istnieje także oczywiście możliwość
tradycyjnego sposobu załatwienia sprawy.
W Wydziale Komunikacji od wielu
lat funkcjonuje system kolejkowy na
podstawie pobranych wcześniej biletów. Do tej pory urządzenie wydające
bilety znajdowało się za drzwiami
wydziału i nie wszyscy klienci o tym
wiedzieli. Dlatego od 28 października
ustawiony został nowy biletomat, usytuowany na II piętrze, przy windzie,
obok pokoju 215. Na biletomacie

wstępnie określamy sprawę, którą chcemy załatwić po czym odbieramy bilet,
na którym widnieje numer. Po wszystkim czekamy aż na tablicach informacyjnych zamontowanych pod sufitem
ukaże się „nasz” numer.

Ułatwienia
dla cudzoziemców
zrosła liczba klientów
Wydziału Spraw ObyW
watelskich i Cudzoziemskich

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,
aplikujących o paszport, zaproszenie czy legalizację pobytu
na terenie naszego kraju.
W związku z tym, by usprawnić obsługę wszystkich
zainteresowanych osób od 15
listopada 2015 roku w Delegaturach DUW w Wałbrzychu,
Jeleniej Górze i Legnicy zostanie rozszerzony dotychczasowy zakres ich działania.
We wszystkich trzech oddziałach będą przyjmowane
wnioski w sprawach o zarejestrowanie zaproszenia wizowego oraz o zezwolenie na
pracę wraz z możliwością doręczenia zaproszenia wizowego oraz decyzji administracyjnej.

Te dodatkowe punkty podawcze w delegaturach pozwolą nie tylko na przejęcie
części obsługi klientów z Wrocławia, ale także będą dla nich
dużo dogodniejszą formą załatwienia tych konkretnych formalności.
W planach jest również poszerzenie usługi w delegaturach o procedury biometryczne
w sprawach dotyczących cudzoziemców. Planowany termin to 1 stycznia 2016 roku.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki notuje systematyczny
wzrost osób legalizujących pobyt na terenie Polski. Sięga on
ok 65%, głównie cudzoziemców.
Przyczyną wzrostu legalizacji pobytu w Polsce jest miedzy innymi sytuacja polityczna
na Ukrainie oraz wejście w życie 1 maja 2014 roku nowej
ustawy o cudzoziemcach.

Pyszny Jarmark
Bożonarodzeniowy
dniach 13-20 grudnia na Rynku odbywać się będzie
Jarmark Bożonarodzeniowy.
W
Podczas 8 dni będzie można nie tylko kupić świąteczne pysz-

ności i prezenty - organizatorzy czyli Wydział Promocji UM,
przygotowują także atrakcyjny program artystyczny.
Wokół ratusza stanie kilkanaście stylowych domków, w których będzie można kupić prezent na gwiazdkę, zjeść smakowite
pierogi czy zaopatrzyć się w choinkę. Wystawcy mogą się nadal
zgłaszać - oferty przyjmowane są do 27 listopada.
Będzie także sporo atrakcji dla najmłodszych, na pewno na
Rynku zagości Święty Mikołaj, będą szczudlarze i wiele innych,
świątecznych wydarzeń. Oczywiście, będzie także możliwość
zaopatrzenia się w żywą choinkę.
Szczegółowe informacje dla wystawców dostępne są w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, tel. 74
666 95 71, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl.

Bieg, msza i wystawa
wydarzenia

Gazeta Świebodzicka
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Obchody Święta Niepodległości w Świebodzicach

Bóg, Honor, Ojczyzna - to hasła, które 97. lat
temu towarzyszyły naszym pradziadkom,
walczącym o wolność kraju. Dziś nie musimy już
walczyć zbrojnie o swobodę , ale powinniśmy
pamiętać, że patriotyzm to nie tylko oddanie
własnej krwi za Ojczyznę. I nie tylko 11 listopada
warto pamiętać, że jest się Polakiem
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Ś

więto Odzyskania Niepodległości zawsze jest
okazją do zadania sobie
pytania: czy jestem patriotą? Czy jestem dumny ze
swojego kraju? Co zrobiłbym
dla niego? Oczywiście, na te
pytania każdy z nas powinien
sobie odpowiedzieć, a jak pokazuje rzeczywistość, patriotyzm
miewa różne oblicza.

Piękny kosz kwiatów od burmistrza Bogdana Kożuchowicza dla „naszej” pani minister Anny
Zalewskiej

Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Mikołaja

Z pewnością najbardziej widocznym jego znakiem jest wywieszenie flagi i udział w uroczystościach, organizowanych
we wszystkich polskich miastach.
W Świebodzicach nie mogło
być inaczej. Obchody Święta
Niepodległości w naszym mieś-

cie od lat mają bardzo wyjątkowy charakter. Oprócz uroczystości
religijno-patriotycznych
w kościele Św. Mikołaja i pod

tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawsze uczczenie tej
ważnej rocznicy ma wydźwięk
lokalny, świebodzicki.

W mszy wzięli udział m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz z małżonką, przyszła Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska z małżonkiem,
parlamentarzyści, radni i licznie przybyli mieszkańcy
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wydarzenia
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Tak było i 11 listopada 2015
roku. Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę uświetniło otwarcie II
Wystawy Zegarów Gustava Beckera - najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza. Odbył
się także IV Bieg Niepodległości.
Oficjalne
uroczystości
z udziałem parlamentarzystów,
władz miasta, duchowieństwa,
radnych miejskich i powiatowych oraz mieszkańców zainaugurowała msza święta w intencji
Ojczyzny, odprawiona przez księdza prałata Jana Gargasewicza
w kościele pw. Św. Mikołaja. Po

eucharystii głos zabrał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz zaproszeni gości.
Burmistrz miasta obdarował
koszem kwiatów posłankę na
Sejm RP Annę Zalewską, wyrażając w ten sposób gratulacje
w związku z otrzymaniem przez
Panią Poseł nominacji na Ministra Edukacji Narodowej.
- W tym szczególnym dniu
chciałbym nie tylko wyrazić
wielkie uznanie i gratulacje, ale
podkreślić, że może Pani zawsze
liczyć na swoje rodzinne miasto,
zawsze będzie tu Pani witana
z życzliwością - podkreślał burmistrz.
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- Jestem wasza, tu jest mój
dom, moja rodzina, moja mała
Ojczyzna, tu zawsze będę chętnie słuchać rad i sugestii - dziękowała Anna Zalewska za wiele
życzliwości i wsparcia. A odnosząc się do obchodzonego święta
podkreśliła: - Uroczystości rozpoczęła Bogurodzica, tak naprawdę pierwszy hymn Polaków. Ta pieśń ojczyźniana towarzyszyła nam przez wieki, pokazując, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg i Kościół.
Głos zabrali także posłowie:
Wojciech Murdzek i Ireneusz
Zyska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego

wydarzenia
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Następnie uczestnicy przenieśli się pod tablicę upamiętniającą Marszałka Piłsudskiego,
gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Oprócz władz miasta i parlamentarzystów wiązanki złożyli
przedstawiciele licznych organizacji w mieście, szefowie jednostek miejskich, placówek oświatowych.
Część druga obchodów Święta Niepodległości w piękny sposób odwołała się do historii
lokalnej i bogatej przeszłości
miasta. Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Świebodzic we
współpracy z Kołem Filatelistycznym nr 1 zaprezentowało
wystawę zegarów, które wyszły
z fabryki najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza, Gustava Beckera, a także z innych
fabryk zegarów, działających
w naszym mieście w XIX i XX
wieku. Imponującą kolekcję budzików, zegarów stojących, wiszących, kominkowych; dokumenty, zdjęcia - wszystko to będzie można obejrzeć jeszcze

tylko do niedzieli, 15 listopada,
w Miejskim Domu Kultury.
Podczas otwarcia wystawy
szefowie TMŚ: Marek Mikołajczak i Paweł Żurakowski
dziękowali burmistrzowi za
wsparcie w organizacji wydarzenia. Następnie wysłuchaliśmy
interesującego wykładu p. Joanny Stoklasek-Michalak poświęconego znaczeniu symboliki
i ornamentów, umieszczanych
na zegarach.
Obchody Święta Niepodległości odbyły się także wcześniej w szkołach i przedszkolach.
Serdeczne podziękowania
w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza kierujemy do wszystkich pocztów
sztandarowych, które wzięły
udział w uroczystościach w kościele i pod tablicą, Harcerzom ze
Szczepu IMAGO oraz młodzieży z Zespołu Szkół Integracyjnych a także wszystkim,
którzy włączyli się w organizację obchodów Święta Niepodległości.
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Imponująca kolekcja budzików

Otwarcie II
wystawy
Zegarów
Gustava Beckera
- gości przywitał
Prezes TMŚ
Marek
Mikołajczak

Tak wyglądał najsłynniejszy zegarmistrz
ze Świebodzic

O znaczeniu takich symboli jak słońce, lew czy nenufaryw
odczytywaniu symboliki zegarów opowiedziała kustosz
kłodzkiego muzeum, pani Joanna Stoklasek-Michalak

Zegary stojące, tzw. szafowe, robiły wrażenie

Eksponaty wypożyczono dzięki życzliwości pasjonatów
i instytucji ze Świebodzic, okolic Kamiennej Góry, Wałbrzycha,
Świdnicy, Dzierżoniowa.
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Świąteczne bieganie i maszerowanie
OSiR Świebodzice po raz czwarty zaprosił
mieszkańców do udziału w Biegu Niepodległości
i Marszu Nordic Walking. Na starcie stawiło się
ponad 80 osób, by w taki sposób uczcić narodowe
święto.
Były nagrody, pamiątkowe koszulki, ciepły
poczęstunek i naprawdę świetna atmosfera.
A oto wyniki.
 Bieg kobiet - dystans 4 km

1. Paulina Szarzyńska
2. Mariola Gajdowska
3. Karolina Nowogrodzka

 Bieg kobiet - dystans 8 km

1. Monika Job
2. Małgorzata Sobczyk-Sosik
3. Dorota Kuracińska

 Bieg mężczyzn - dystans 4 km

1. Piotr Tesarski
2. Damian Szarzyński
3. Paweł Kamiński

 Bieg mężczyzn - dystans 8 km

1. Marek Leśnicki
2. Jacek Kalus
3. Wiktor Kurant

 Nordic Walking

1. Artur Kryś
2. Krzysztof Stasiak
3. Edyta Kowalczyk
FOT. ABP, BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK, OSIR

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

ŚP. Zbigniewa Marca

- Żona, Synowie, Synowa, Wnuczki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Adama Madziały,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Wnuk, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Tadeusza Wiśniewskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, 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. Władysława Baszkiewicza

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

ŚP. Freddy'ego Pięciaka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Janusza Pfistera

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

ŚP. Jana Winnika

- Żona, Córka, Siostra z Mężem i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ireny Stadnik,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Piotra Bekalskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Michała Kulika

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, 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. Andrzeja Zabłockiego

- Żona, Córka, Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Antoniego Poruczyńskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Wiesława Tryla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, Kibicom
MKS Victoria Świebodzice. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Dariusza Marca

- Mama, Żona, Córka, Siostra, Ciocia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Józefa Solarewicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Wiatrowskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

ŚP. Radosława Konisiewicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Brat, Babcia i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Piotra Goneta
- Rodzice i Rodzina

Serdecznie przepraszamy Rodziny za zamieszczenie
w poprzednim wydaniu podziękowań, które już się ukazały.
Redakcja

Lekcja astronomii
oświata

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych

W

dniu 26.10.2015
uczniowie klasy VI
mieli przyjemność
uczestniczyć w niezwykłej lekcji przyrody, która
została u nich przeprowadzona
w sposób inny niż zwykle.
Dzieci miały zajęcia teoretyczno
- praktyczne z zakresu astronomii i obserwacji astronomicznych. Były one przeprowadzone
przez nauczyciela, pana Łukasza Kucembę, miłośnika astronomii, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, członka Sekcji Obserwacji Słonecznych PTMA. Tematem spotkania było Słońce
i jego obserwacje. Uczniowie
dowiedzieli się, czym jest Słońce, jakie na nim zachodzą reakcje oraz poznali termin cyklu
słonecznego. Przy okazji pan

Łukasz opowiedział o odległości
Ziemi od naszej dziennej gwiazdy i jej rozmiarze.
Po zakończeniu kilkunastominutowej prelekcji przyszedł czas
na zajęcia praktyczne. Instrumentem obserwacyjnym był
Maksutov 90/1250. Uczniowie
zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas
obserwacji słonecznej, jak również o różnicach między filtrem
ochronnym,a folią aluminiową
znajdującą się w kuchni każdego
domu.
Młodzież z dużą ochotą podeszła do obserwacji, z zapałem
zliczając obecne na Słońcu plamy.
Zajęcia były całkiem udane,
a oprócz niewątpliwej frajdy
z obserwacji może udało się
w kimś zaszczepić ziarno bada-

cza nieba - to by była największa
satysfakcja.
Warto zaznaczyć, że w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych od początku obecnego roku szkolnego funkcjonuje

Śniadanie daje moc!
D

zień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania w Europie
obchodzony jest 8 listopada. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
- obchodzili go 6 listopada na
lekcjach z wychowawcami.
Tydzień wcześniej odbyły się
zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania się, a w ubiegły
piątek podczas akcji „Śniadanie
daje moc” uczniowie wspólnie z
opiekunkami przygotowali py-

szne i zdrowe drugie śniadanie.
W całej szkole pachniało świeżymi warzywami, pełnoziarnistym pieczywem i innymi zdrowymi rarytasami. Nie zabrakło
też owoców, soków i nabiału. Po
prostu palce lizać! Ta nauka
zdrowego odżywiania była
wspaniałą zabawą, a i apetyt
dopisywał wszystkim - nawet
Tadkom niejadkom ;-) Oto kilka
zdjęć z tej uczty...
I

koło astronomiczne, a na potrzeby rozwijania pasji młodych
obserwatorów zakupiony został
profesjonalny 6 calowy teleskop
konstrukcji Newtona z montażem paralaktycznym.
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zDolny Ślązak
Gimnazjum nr 2 zakwalifikowali się do kolejnego,
powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista!
UBlokczniowie
humanistyczny:
1. Natalia Moskwa
2. Michał Konieczny
Blok przyrodniczy:
1. Natalia Moskwa
2. Martyna Drzał
3. Michał Konieczny
4. Emilia Konieczna
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Rekrutacja do żłobka
W pierwszych dniach listopada odbywała się rekrutacja do
nowego Żłobka Miejskiego nr 2. Przygotowano 24 miejsca dla
maluszków. 11 listopad dyrekcja podała do wiadomości listę dzieci przyjętych do placówki. Pełna procedura, wraz z odwołaniami,
potrwa do końca listopada.

Kolejna bezpieczna
szkoła

ubliczny Zespół Szkół
Integracyjnych w ŚwieboP
dzicach został wyróżniony

tytułem Bezpieczna Placówka
Oświatowa. To kolejna szkoła
w mieście, która w ostatnim
czasie została uhonorowana
prestiżowym tytułem za realizację oferty edukacyjnej. Tym
samym placówka dołączyła do
rankingu bezpiecznych w całym powiecie.
Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem
prestiżowym, gdyż otrzymują
go jedynie nieliczne placówki.
Stanowi on uhonorowanie
działań na rzecz zapewnienia
najwyższych standardów bez-

pieczeństwa, ochrony zdrowia
uczniów i podopiecznych jest
on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”
to jednak nie tylko forma
wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.
Udział w programie jest
także potwierdzeniem, że
szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
Więcej o programie:
www.bezpiecznaplacowka.
com.

Wiarygodna i bezpieczna
ubliczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
P
z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach został wyróżniony w Ogólnopolskim
Programie Wiarygodna Szkoła.
Tym samym świebodzicka
szkoła dołączyła do rankingu
najlepszych szkół w całym powiecie.
Wyróżnienie i potwierdzający je certyfikat placówka
otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów
edukacyjnych, ciekawą bazę
edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa,
zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium
było uzyskanie przez szkołę
wysokiego miejsca wśród
wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie
w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które
dzięki właściwemu poziomowi
nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział
w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo
swoim uczniom.
Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być
drogowskazem dla rodziców
i uczniów podczas wyboru
szkoły.
Więcej o programie:
www.
wiarygodna-szkola.pl.

Spotkanie z Agatą Bizuk
12

Beata Wiciak

C

zytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się w piątek 23
października z Agatą
Bizuk, wałbrzyszanką, która
kilka lat temu wyemigrowała do
Irlandii, a tam po wypadku
w fabryce żelków, napisała dwie
książki: „ Piątek trzynastego”
i „Narzeczona z Second-Handu”.
Agata Bizuk opowiedziała
o powodach, które zdecydowały
o tym, że w 2006 r. młoda
dziewczyna po studiach spakowała swój dobytek i udała się
w stronę Zielonej Wyspy. Dowiedzieliśmy się o życiu z dala
od bliskich, o powodach, dla
których postanowiła „tam” zostać (może i na zawsze), pomimo trudnych początków i ciężkiego życia. Tego wieczoru
mogliśmy się dowiedzieć dla-

czego nasz gość nie lubi Dublina
i jak postrzega Wałbrzych z perspektywy lat.
Spotkanie zgromadziło sporą
ilość młodych ludzi (głownie
licealistów ze Świebodzic z nauczycielką języka polskiego panią Ireną Horbaczewską), chociaż nie zabrakło czytelników
w średnim i starszym wieku.
Autorka odniosła się do treści
swoich książek, zdradzając, że
wiele z opisanych sytuacji
miało swoje miejsce w rzeczywistości oraz zgadzając się ze
stwierdzeniem, że jej książki to
„czytadła”, przy których można
odpocząć, zrelaksować się
i pośmiać. Jednak pod pozorami lekkości poruszane zostają
poważne problemy z życia
młodych: wątek migracji zarobkowej, tęsknoty za krajem,
przyszłości młodego pokolenia
dostępności narkotyków bądź
gloryfikowania seksu w wieku

16-17 lat, jako dowodu bycia
„cool” i „trendy”.
Agata Bizuk okazała się niezwykle sympatyczną i kontaktową osobą. Onieśmielona sporą
ilością czytelników, z każdą
minutą czuła się coraz lepiej
w naszej bibliotece i ze szczerością i wzruszeniem (gdy wracała

Jesienna zaduma

W

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

piątek, 13 XI 2015

Barbara Malinowska to wrażliwa artystka, która swoją osobowość przedstawia
w licznych dziełach. Pisze poezję, maluje,
rysuje, wykonuje biżuterię, projektuje stroje.
Z wykształcenia jest dekoratorem wnętrz,
zajmuje się więc także aranżacją wystaw
i wernisaży.
Marcel Kambr - dolnoślązak, bard, społeczny animator kultury, śpiewający autor
muzyki i tekstów piosenek niszowych.
Występuje akompaniując sobie na gitarze
klasycznej. Promotor malarzy, muzyków,

nym jej odbiorze. Nasz gość
zapowiedział podjęcie pracy nad
trzecią powieścią o trudnym
pogodzeniu macierzyństwa z dala od bliskich i ich pomocy na
jaką można liczyć będąc rodzicem w kraju.
Obdarowana przez dyrektor
instytucji Małgorzatę Grudziń-

poetów, aktorów amatorskiego ruchu artystycznego.
Na koniec swoje wiersze odczytał jeden
z członków Klubu Abstynenta.
W wieczorku wzięło udział kilkanaście
osób. Niezwykły wystrój klubu zapewnił
jesienny nastrój.
Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworami Basi i Marcela. Autografy artystów
uwieczniły wspomnienie tego wieczoru.

enior=Aktywny Obywatel”
- to projekt realizowany od
S
kilku miesięcy w naszym mieś-

cie. Jego uczestniczy zaprezentowali niedawno jeden z efektów - międzypokoleniową inicjatywę.
Było to przedstawienie,
w którym wzięły udział babcie
i ich wnuki.
Dobrze się złożyło, bo 20
października obchodziliśmy
Europejski Dzień Seniora.
Mieszkańcy miasta, którzy
przyszli na przedstawienie,
a wśród nich zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, obejrzeli
przedstawienie, które łączyło
siły reprezentantów dwóch pokoleń: babć i wnuków. Lekkość i humor, z którymi je zrealizowano łączyły się z ważnym przesłaniem: znaczeniem
seniorów w każdej społeczności lokalnej, ich doświadcze-

I

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza
ośrodek wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczony jest dla
pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.
Razem uczymy się funkcjonowania w życiu codziennym,
poprzez wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogicz-

ne i szeroko rozumianą rehabilitacje. W ramach terapii prowadzone są różnorodne zajęcia
m.in. plastyczne, muzyczne,
teatralne, integracyjne oraz informatyczne. Ponadto placówka
dba o zdrowie fizyczne podopiecznych w ramach zajęć
rehabilitacyjno-sportowych - mówi Izabela Gaweł, kierownik
placówki. - Ćwiczymy nie tylko
na sali rehabilitacyjnej, ale także

w każdy wtorek korzystamy
z krytej pływalni, a w piątki
z kręgielni. Zapewniamy aktywne uczestnictwo w życiu kulturowym i społecznym, dzięki wyjazdom do ZOO, kina, na warsztaty czy integracyjne imprezy
międzyośrodkowe. ŚDS realizuje także treningi takie jak
higieniczny, porządkowy, budżetowy czy kulinarny, które kształtują w uczestnikach odpowied-

Świetliczaki porządkowały groby
uż przed dniem Wszystkich Świętych podopieczni
Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami
T
porządkowali opuszczone groby na cmentarzu przy ulicy

Wałbrzyskiej. Wspólnymi siłami udało się posprzątać
zaniedbane mogiły, na których dzieci zapaliły symboliczne
znicze i pomodliły się w intencji zmarłych.

nie nawyki i umiejętności. Aby
nasi podopieczni w pełni sił
mogli uczestniczyć w zajęciach,
zapewniamy dla każdego jeden
ciepły posiłek dziennie.
Jeżeli więc znasz w swoim
otoczeniu osoby, które potrzebują takiego rodzaju wsparcia, serdecznie zapraszamy na ulicę
Parkową 4. Wszelkie informacje
można uzyskać: http://www.
sds.swiebodzice.pl/.

FOT. UŻYCZONE

dS jest miejscem, które każdy uczestnik może nazwać
Ś
swoim drugim domem. Jako

ską książkami o Świebodzicach
oraz słodyczami z rodzimej
fabryki spotkanie dobiegło końca, a Agata Bizuk poproszona
o pamiątkowe fotki pozowała do
zdjęć oraz umieściła wpis w kronice bibliotecznej.

Międzypokoleniowe
przedstawienie

FOT. UŻYCZONE

przedostatnim dniu października w siedzibie Klubu Abstynenta w Świebodzicach odbył
się wieczór literacko-muzyczny
pn. „Jesienna zaduma”. Wieczór wypełniły
wiersze i muzyka.
Występ rozpoczęła Kinga Stochła
(uczennica Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu), która zagrała na flecie dwa
utwory. W ten niezwykły wieczór poznaliśmy twórczość kolejnych dwóch wyjątkowych ludzi.

wspomnieniami do „początków” za granicą) odpowiadała
na zadawane pytania.
Piątkowe spotkanie było dla
wielu miłym wprowadzeniem
w stan weekendowego relaksu.
Czytelnicy po zakończeniu rozmowy z autorką wypożyczyli jej
książki, co świadczy o pozytyw-

I

nia życiowego oraz energii,
z których mogą czerpać młodzi, dopiero kształtujący się
ludzie.
Smakowitym zwieńczeniem
wydarzenia był poczęstunek,
przygotowany dla wszystkich
widzów.
Pomysłodawczyniami i realizatorkami pierwszej w Świebodzicach międzypokoleniowej inicjatywy były uczestniczki projektu „Senior=aktywny obywatel” od kwietnia
realizowanego w Świebodzicach. Panie zaprosiły do współpracy dzieci uczęszczające do
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada oraz młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Projekt „Senior=Aktywny
obywatel” współfinansowany
ze środków rządowego programu ASOS, jest realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach we
współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom.

Tolerancja
i muzyka
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G

- Cieszę się, że mamy w mieście tyle utalentowanej młodzieży, która wyraża się poprzez
muzykę. To ważne, by poprzez
swoją pasję realizować również
idee odnoszące się do globalnych problemów - podkreślał
podczas spotkania burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W dowód wdzięczności za
okazaną pomoc przy organizacji

ności kulturowych, rasowych,
itd.
W ramach zajęć, w których
ze strony Świebodzic uczestniczyło dziesięcioro młodych
muzyków w wieku od 15 do 21
lat, realizowano warsztaty
wokalne oraz dyskusje panelowe, czego efektem finalnym
było nagranie utworu odwołującego się do idei tolerancji
i multikulturowości.

wyjazdu, a także żywe zainteresowanie tematem, uczestnicy
projektu oraz ich opiekunowie
podarowali burmistrzowi płytę
z nagranym przez świebodzicką
młodzież utworem oraz lipską
gazetę, w którym ukazał się
obszerny artykuł na temat pobytu młodych świebodziczan
w mieście Bacha i Schillera.
I

FOT. MDK

rupa świebodzickiej
młodzieży brała udział
w międzynarodowy
projekcie, propagującym idee tolerancji i wielokulturowości współczesnego świata.
Młodzi muzycy kilka dni spędzili w Lipsku, gdzie wzięli udział
w warsztatach muzycznych
i panelach dyskusyjnych. Po
powrocie spotkali się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, by podzielić się wrażeniami i podarować płytę z nagraniem własnego utworu.
Spotkanie odbyło się w środę,
4 listopada, w sali posiedzeń
ratusza. Oprócz młodych ludzi
wzięła w nim udział także dyrektor MDK Agnieszka Gielata
oraz opiekunowie uczestników
projektu: Bartosz i Wiktor Wawrzkowicz.
Projekt pod nazwą „Songs
about life”, którego pierwsza
tura realizowana była w dniach
16-22 października, zakłada
wymianę młodzieży pomiędzy
Miejskim Domem Kultury
w Świebodzicach a jego odpowiednikiem w Lipsku. Celem
wymiany jest porównanie doświadczeń i wiedzy o prawach
mniejszości oraz szeroko
pojętej tolerancji dla odmien-

Życie pisane piosenką

Recital Tadeusza
Olchowskiego
rtysta śpiewa i akompaniuje na fortepianie - choć to
nie jedyny instrument.
AWcześniej
grał na akordeonie, gitarze, puzonie. A od

niedawna gra także na klarnecie.
Wystąpił m.in.: w Norwegii, Szwajcarii, jak również
w Polsce.
W 2014 roku wziął udział w Festiwalu im. Janusza
Kofty pod nazwą „Moja Wolności”, którego organizatorem było Warszawskie Stowarzyszenie Bardów.
Skomponował muzykę do wiersza „Wyspa” i otrzymał
Srebrny Klucz Festiwalu.
Rok później wziął udział w IX edycji Festiwalu i otrzymał Złoty Klucz.
Repertuar solisty obejmuje utwory takich artystów, jak:
Frank Sinatra, Dean Martin, Elton John,Diana Krall, Rod
Stewart. Wykonuje także utwory polskiej muzyki, m.in.:
Seweryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena czy zespołów „No To Co”, „Czerwonych Gitar”,
„Dżemu”, „Perfectu”.
Podczas koncertu Publiczność będzie miała okazję usłyszeć autorskie utwory Tadeusza Olchowskiego z EP-ki
„Opakowanie”, utwory m.in. Jonasza Kofty, Agnieszki
Osieckiej oraz muzykę rozrywkową i filmową.
Podczas koncertu będzie możliwość zakupienia autorskiego krążka Tadeusza Olchowskiego.

Wystawa Artystów
Świebodzic
dniach
19-22
W
listopada

w Miejskim
Domu Kultury
zaprezentowana
zostanie Wystawa
Artystów
Świebodzic.
Na wystawie
prezentowane
będą prace
utalentowanych
świebodziczan,
tworzących obrazy
i inne prace
artystyczne.
Wernisaż
wystawy
zaplanowano
na 19 listopada,
o godz. 17:00.
Zaprasza
organizator
- Towarzystwo
Miłośników
Świebodzic.
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Wygrana juniorów

Halloween Party

rozegranym w dniu
sobotę 7 listopada 2015 r.
W
meczu XII kolejki spotkań

o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym
z drużyną Hutnika Szczytna
4:1 (3:1). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły zdobyli:Kacper Powrózek - 16
min., 41 min., 43 min. oraz
Mateusz Melańczuk - 55 min.
Była to dwunasta wygrana

w Wodnym Centrum Rekreacji

W

igilia Wszystkich
Świętych obchodzona kiedyś jako
Dziady, dziś jako
Halloween, to dzień, w którym
świat umarłych przenika do
świata żywych. W ten najstraszniejszy dzień w roku duchy, zjawy i potwory opanowały także
Wodne Centrum Rekreacji, ale
nie po to żeby straszyć i robić
psikusy, lecz rozdawać słodycze
i dobrze się bawić.
Na wszystkie dzieci, które tego dnia odwiedziły Wodne Centrum Rekreacji czekało wiele
atrakcji. Konkury i zabawy w wodzie prowadzone były przez

Ewę Kuliś ze szkoły pływackiej
JES PŁYWAM oraz Ireneusza
Terefenko ze szkoły pływackiej
SZUWAREK. Na dorosłych
czekało „podpiekanie ogniem
i oblewanie wrzątkiem”, czyli
wolny wstęp do strefy saun,
a wszystko to w towarzystwie
duchów, pająków, potworów
i lampionów z dyni wykonanych
przez uczniów świebodzickich
szkół.
Lista nagrodzonych uczniów
w konkursie na ozdobę o tematyce Halloween i jesień:
MIEJSCE 1
Laura Kłapińska z klasy
V A z Publicznej Szkoły Pod-

Młodzi gromią Gwarka
rozegranym w sobotę 7.listopada 2015 r. meczu IX kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych
W
zespół MKS Victorii Świebodzice rozgromił w meczu wyjazdowym
drużynę Gwarka Wałbrzych 11:1. Bogatym łupem bramkowym
w tym spotkaniu podzielili się następujący zawodnicy: Błasz - 4,
Rutkowski - 4, Koszczał, Kędzia, Onyszkiewicz. Był to ostatni
mecz zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Stawicki,
Onyszkiewicz, Sikora, Pukajczyk, Rutkowski, Błasz, Koszczał,
Cichy. Na zmiany wchodzili: Brągiel, Kedzia, Gmur, Zalas.

z rzędu naszego zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/
2016. Drużyna juniorów starszych MKS Victorii Świebodzice bez straty punktu prowadzi w tabeli tej klasy rozgrywkowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Siodlarz,
Laskowski, Olszówka, Dobrowolski A., Nowowiejski,
Powrózek, Borowiec, Uglis,
Jarosz, Melańczuk.
Na zmiany wchodzili: Dworzyński, Torzecki, Sieński.

Remis seniorów
rozegranym w niedzielę
8 listopada 2015 r. meczu
W
XII kolejki spotkań o mistrzo-

stawowej nr 4 im. Janusza Korczaka za dynię z duchami
Jakub Kaliś z klasy I ze
Społecznego Gimnazjum Akademickiego za stroik z czarownicą,
Kamila Wiatr z klasy III A
z Liceum Ogólnokształcącego
za rzeźbę z diabłem,
MIEJSCE 2
Joanna Drozd, Ada Bilecka, Patryk Nowotyński
z Liceum Ogólnokształcącego
za stracha „Zenka”,
Kamil Kazar ze Społecznego Gimnazjum Akademickiego za wiszącą dynię z bibuły,
MIEJSCE 3
Mikołaj Mielczarek z klasy V z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za rękę
z pająkami,

WYRÓŻNIENIA
Mikołaj Zięba z klasy III B
z Liceum Ogólnokształcącego
za lampiony,
Julia Kacprzak z klasy VI
A z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego za „straszną” girlandę,
Justyna Adamczewska
z klasy III A z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego za klatkę
z pająkiem i owadem,
Kinga Grabska, Dominika Kubiszewska, Paulina Pitner z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za stroik
jesienny.

Wygrana młodziczek

stwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice zremisował w meczu
wyjazdowym z drużyną Iskry
Jaszkowa Dolna 1:1 (1:1).
Bramkę dla podopiecznych
trenera Macieja Jaworskiego
zdobył Marcin Bałut.

Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Drąg
Ł., Jędrasiewicz, Niemczyk,
Borek, Zyl, Błaszczak, Błażyński, Borgoń, Gawlik, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Słapek, Rosicki, Juszczyk.
I

Kickboxerzy z medalami

I

rozegranym w niedzielę 8 listopada 2015 r. meczu VI kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek
W
zespół MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym

awodnicy Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski
Z
wywalczyli dwa złote medale

Trampkarze najlepsi
jesienią

Muay Thai Open Poland

z drużyną UKS Jedynka Dzierżoniów 37:23 (21:16). W kolejnym
spotkaniu zawodniczki trenera Bogdana Stankiewicza zagrają na
własnym parkiecie z drużyną UKS Dobroszyce. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 15.11.2015 r. o godzinie 10:00 w hali
widowiskowo-sportowej w Świebodzicach przy ul. Mieszka
Starego 6.

rozegranym w sobotę 7 listopada 2015 r. meczu IX kolejki
o mistrzostwo Terenowej Ligi Trampkarzy zespół MKS
W
Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę

Podgórza Wałbrzych aż 11:0 (4:0). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Migoń K. - 4, Kordula - 3, Ślęzak - 2, Witkowski, gol samobójczy. Był to ostatni mecz rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
Nasz zespół został mistrzem jesieni tej klasy rozgrywkowej.
Gratulacje dla zawodników, trenera Krzysztofa Króla oraz kierownika drużyny Krzysztofa Jakubowskiego.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Zieliński, Szczepański J.,
Szafraniec, Jakubowski, Turlejski, Kordula, Gwóźdź, Cybulski, Kamiński, Witkowski, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Ołdak, Migoń K.

w kick boxing UFR TATAMI
na rozgrywanych w Hiszpanii
UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP. Najlepsi w swoich
kategoriach wagowych okazali
się Piotr Jamro (do 69 kg),

niedzielę 22 listopada o
godz. 15:00 w hali OSiR
W
odbędzie się niecodzienne

wydarzenie. Do naszego miasta przyjadą zawodnicy z Niemiec, Białorusi, a przede
wszystkim
reprezentanci
Polski, aby wziąć udział w widowiskowym show Muay Thai
Open Poland. Zawody zorganizowane są jako towarzyski
międzynarodowy mecz muaythai, jednak, pomimo że fighterzy nie będą rywalizowali

który w finale pokonał zawodnika z Danii, oraz Bartosz
Szubart (do 79 kg). To kolejne
sukcesy zawodników trenujących na co dzień w klubie
prowadzonym przez rodowitego świebodziczanina Arkadiusza Kaczmarka.
I

w ringu o pasy i tytuły, z pewnością nie zabraknie emocji.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Bona Fide, Mariusz Cieśliński i KO GYM Świebodzice oraz OSiR Świebodzice sp.
z o. o. - przewidują dwanaście
walk w głównej karcie oraz
wiele niespodzianek. Zapraszamy wszystkich miłośników
uderzanych sportów walki do
udziału i żywiołowego kibicowania.
I

ogłoszenia/komunikaty
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www.swiebodzice.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska
Sienkiewicza

l. mieszkalny 5 (36)
l. mieszkalny 5 (41)

Nr działki gruntu
748/9
410/12

obręb
3
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.

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

nieruchomość zabudowana

Obręb

807/29

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.

OGŁOSZENIE
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.

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.

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
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.
1. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Okna nowe PCV,
panele. 67 M2 cena 168 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m2 cena 165 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na I piętrze.
Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 44,7 m2
cena 160 tys.
4. Wałbrzych Biały Kamień. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na II piętrze w nowym
budownictwie. Ogrzewanie miejskie. Balkon.
49 M2 cena 95 tys.

7. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena 153 tys.
8. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Świebodzic. Ogrzewanie
gazowe. Okna nowe PCV. 54 M2 cena 99 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan
deweloperski. 131 M2 cena 450 tys.
10. Sprzedam ostatnie szeregi przy ulicy
Królowej Elżbiety. Atrakcyjna cena.

KORZYSTNE DOPŁATY MDM

SPRZEDAM
MEBLE KUCHENNE

OFERTY PRACY ZE ŚWIEBODZIC
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G TRANSPORT DEXTER stanowisko:
spedytor (znajomość języka
niemieckiego w stopniu dobrym),
telefon kontaktowy: 695 182 102
G ALDORA Grochotów 19 A,
stanowiska: ślusarz, spawacz,
telefon kontaktowy: 602 536 283,
e-mail: biuro aldora.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz meblowy,
kontakt tylko e-mail:
t.grudzinski public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy

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

5. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony.
80 M2 cena 210 tys.

Podczas trwania w/w akcji należy:
G zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
G szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.

G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz wp.pl
G „SMAKOSZ” Sp.J. ul. Strzegomska
14 w Świebodzicach, stanowisko:
pizzerman, kontakt telefoniczny:
509 139 245
G Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Piłsudskiego 8 w Świebodzicach,
stanowisko: sekretarka, telefon
kontaktowy: 74/666 95 86,
e-mal: ops swiebodzice.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
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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
Ulica

piątek, 13 XI 2015

+ KUCHENKA MASTERCOOK
Sprzedam zabudowę kuchenną
w bardzo dobrym stanie, szafki stojące
i wiszące, wraz z kuchenką
gazowo-elektryczną firmy Mastercook
(wolnostojąca).

ze znajomością działu sprzedaży,
telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973 o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów grzewczych,
e-mail: kadry termet.com.pl
G Giełda Pracy w Filii PUP
w Świebodzicach w dniu 18.11.2015
r. godz. 10.00 dla ADECCO POLAND
Sp. z o.o. na stanowisko: pracownik
magazynowy miejsce pracy: Bielany
Wrocławskie (dojazd bezpłatny
zapewnia pracodawca)
G KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

Zabudowa w kształcie litery L.
Wymiary: długość zabudowy 260 i 230 cm.
Wysokość szafek: 70 cm
Kolor: olcha

Więcej informacji tel: 500 542 490

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I 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
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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

2

rozmaitości
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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.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI
17 listopada (wtorek), w godz. 9:00-15:00, na sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się
szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące prawidłowego wypełniania druków
ofert i sprawozdań z dotacji, otrzymanych z budżetu gminy. Szkolenie jest bezpłatne,
poprowadzą je trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Wałbrzychu.
Więcej informacji: tel. 74 666 95 71, e-mail: tomasz.merchut swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM
„NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
II. Cel konkursu:
G rozbudzanie szeroko pojmowanych
zainteresowań plastycznych,
G przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją związaną ze Świętami
Bożego Narodzenia,
G rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni
plastycznej oraz poczucia estetyki,
G ujawnianie talentów plastycznych i promocja
uzdolnionych twórców,
G konfrontacja osiągnięć rówieśniczych
pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk
plastycznych.
III. Przedmiot Konkursu
Samodzielne i indywidualne wykonanie
przez dziecko ozdoby choinkowej
z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Konkurs dopuszcza różne formy i techniki wykonania pracy.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko,
wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe, które wręczone
zostaną podczas zabawy mikołajkowej na Świebodzickim Rynku.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora - Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 7, pok. nr 2 lub 4 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych),
w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane
osobowe zwycięzców.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu: Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Marzanna Ślusarczyk
tel. 74 645-63-07.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

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

W piątek, 13 listopada, odbędzie się wręczenie nagród
w konkursie na Najładniejsze okno, balkon i posesję.
Obszerną relację zamieścimy w następnym wydaniu gazety.

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

Mamy panią minister
B

ez względu na zapatrywania polityczne czy osobiste odczucia,
mieszkańcy Świebodzic mogą być
dumni z faktu, że rodowita świebodziczanka będzie piastować jeden z najwyższych urzędów administracji państwowej.
Anna Zalewska, długoletni samorządowiec, wcześniej nauczycielka języka polskiego w tutejszym liceum, a w ostatnich
latach aktywna posłanka na Sejm RP VI
i VII kadencji, otrzymała nominację na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej nowo tworzonego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pani minister ma lat 49, jest zamężna, ma
dwie córki. Z wykształcenia mgr filologii
polskiej, ekolog, menedżer oświaty. Była
Wicestarostą Powiatu Świdnickiego, w ostatnim czasie Poseł na Sejm RP VI i VII
kadencji.
W czasie trwania VI kadencji Sejmu
członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji
i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji
Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.
Od VII kadencji Sejmu jest członkiem
Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji
Zdrowia. Działa również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in. w Polsko-Czeskiej i PolskoUkraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Anna Zalewska wywodzi się ze środowisk nauczycielskich, nic więc dziwnego,
że te z dużą radością i nadzieją przyjęły
informację o nominacji swojej dawnej koleżanki.
- Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni
i pełni nadziei na dobrą współpracę. wierzymy, że mając tak duże doświadczenie
w kwestii edukacji, Pani minister nie skrzywdzi uczniów i nauczycieli - mówi Urszula
Kruczek, Prezes świebodzickiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego. I nie
ukrywa, że zapowiadana przez PiS realizacja postulatów z kampanii wyborczej
w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego dla siedmiolatków a zwłaszcza likwidacji gimnazjów - stoi w sprzeczności ze
stanowiskiem ZNP.
- Zmiana systemu, który w ciągu tych 16
lat całkiem nieźle zafunkcjonował, to krok
wstecz - mówi Urszula Kruczek. - To także
ogromne pieniądze, wyrzucone w błoto
przez samorządy, które zainwestowały
w bazę oświatową. Poza tym - nauka w gimnazjach przyniosła młodzieży wiele korzyści, my, nauczyciele, też nauczyliśmy się
z tą młodzieżą pracować. Czy warto to teraz
niszczyć?
Anna Zalewska zapowiada dobrą współpracę i konsultacje ze środowiskami pedagogicznymi.
- Kierowanie Ministerstwem Edukacji
Narodowej to naprawdę poważne wyzwanie. Największe w mojej dotychczasowej

Będą nowe nasadzenia
na Dąbrówki
hociaż w połowie roku cieszyliśmy się, że sporo drzeC
wek przetrwało, to jednak oka-

zuje się, że tylko iglaki były
silne. Drzewka liściaste w większości uschły, bo - po ocenie
dendrologa okazało się, że
podłoże było nieodpowiednie.
Mowa o drzewach, sadzonych
wspólnie z mieszkańcami ulicy
Dąbrówki.
- Sprawa jest otwarta, na wiosnę przystąpimy do ponownych
nasadzeń, bogatsi o chociażby
taką wiedzę, że trzeba odpowiednio przygotować grunt - mó-

wi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gdy wspólnie z mieszkańcami sadziliśmy drzewka
w 2014 roku, teren był świeżo
po zakończeniu prac budowlanych, i grunt nie zdążył się osadzić. Stąd drzewa nie były w stanie mocno się zakorzenić.
W przyszłym roku, wiosną,
będą wykonane ponowne nasadzenia, z większą starannością
i pod okiem specjalistów. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy okolicy
równie chętnie włączą się w akcję.
I

działalności publicznej - przyznaje pani
minister. - W resorcie oświaty jest wiele do
zrobienia, wszystkie nowe rozwiązania systemowe będę jednak konsultować z przedstawicielami środowisk nauczycielskich,
związków zawodowych i rodziców.
W pierwszej kolejności, zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, przywrócę obowiązek szkolny dla 7-latków, rodzice będą
w końcu mogli zadecydować, w jakim
wieku ich dzieci rozpoczną edukację szkolną. Reforma szkolnictwa - temat przyszłości
gimnazjów, absurdalne rozporządzenie
„sklepikowe”, przygotowanie nowej podstawy programowej, przywrócenie godzin
historii, czy ograniczenie biurokracji nauczycielskiej - to tylko wybrane zadania, nad
którymi w tej kadencji na pewno będę się
pochylać. Serdecznie dziękuję za okazane
wsparcie. Mam nadzieję, że nie zawiodę
Państwa oczekiwań.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i społeczności Świebodzic
składamy Pani Poseł szczere gratulacje
i wyrazy uznania.
W związku z przygotowaniem do objęcia
tak odpowiedzialnej funkcji życzymy Pani
Minister wiele energii, dobrych decyzji oraz
sukcesów w realizacji zamierzonych celów,
a także efektywnego i rzeczowego dialogu
ze środowiskiem nauczycielskim dla dobra
polskiej oświaty i uczniów.
I

związane z odbudową uszkodzonego ogrodzenia i ustawieniem ekranów, które wytłumią
hałas - mówi Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza
Miasta, który monitoruje sprawę.
Właścicielom Casta też należy oddać sprawiedliwość, że już
wcześniej ponieśli spore nakłady finansowe, by wytłumić hale
produkcyjne. Widać dobrą wolę
z obu stron, a mieszkańcy, ob-

goda buduje, niezgoda
rujnuje - stare porzekadło
zawsze się sprawdza tam,
gdzie trzeba rozwiązać kłopot.
Tak było w przypadku
mieszkańców okolic ulicy Wysokiej na Pełcznicy, sąsiadujących z zakładem firmy Cast.
Przedsiębiorstwo okazało się
w ostatnim czasie dość uciążliwym sąsiadem głównie ze
względu na nocny rozładunek

serwując postęp prac, też są
zadowoleni.
- Widzimy, że firma podjęła
działania, więc teraz ze spokojem czekamy na finał, cieszymy
się, że udało się to wszystko tak
zakończyć - mówi pani Ewa,
jedna z mieszkanek.
Warto jeszcze dodać, że miasto ze swojej strony zaoferowało pomoc firmie Cast w wyrównaniu skarpy - zrobił to ciężki
sprzęt ZGK Świebodzice.

towaru. Hałasujący wózek widłowy nie pozwalał wypocząć,
dlatego mieszkańcy zwrócili się
z prośbą do burmistrza o pomoc
w mediacjach. Dzięki temu
sprawa została szybko rozwiązana.
- Razem z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem spotkaliśmy się z szefem firmy,
wspólnie ustaliliśmy kompromis i w tej chwili trwają prace

Domki rosną jak grzyby po deszczu

Nie będzie urzędników w „małej Trójce”

związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się domy jednorodzinne wyW
budowane na terenie Świebodzic przez Spół-

ak już informowaliśmy, przeniesienie Wydziału Spraw ObyJwatelskich
do tzw. małej salki

dzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację kolejnego
zespołu 20 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 523, przy Osiedlu
Piastowskim, w okolicy Przychodni Lekarskiej
SALMED przy ul. Królowej Elżbiety.
Przewidywany koszt budowy domu jednorodzinnego w przedziale: 400-500 tys. zł.

3

Rzeczowe rozmowy dają
efekty

Z

Drzewka sadziliśmy w październiku 2014 roku
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Zakończenie realizacji: sukcesywnie w latach 2015-2016.
Wzorcem do projektu jest istniejący zespół
50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zrealizowanych przez Spółdzielnię
w latach 2010-2013 przy ul. Pileckiego.
W ofercie domy o powierzchniach 118,52
m2, 147,46 m2, 171,98 m2.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, ul. Siemowita 31, tel. 74 64 62 026.

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, w żadnym wypadku nie
narazi dzieci na kontakt z klientami urzędu.
Wracamy do tematu, by jeszcze raz uciąć wszelkie spekulacje
i niepotrzebne „sianie paniki” na
forach i prywatnych portalach.

Urzędnicy SOL-u będą przeniesieni na czas remontu budynku
przy ul. Żeromskiego do małej
przybudówki, znajdującej się
przy dużym budynku szkoły
- w żadnym wypadku nie do tzw.
małej Trójki czyli budynku,
w którym mieści się biblioteka
(przy ul. Wolności). Przybudówka
ma osobne wejście i tym wejściem
będą załatwiani klienci wydziału.

- Uczniowie nie będą mieli
żadnej styczności z osobami,
które przyjdą załatwić sprawę
w wydziale, budynek będzie
całkowicie wyłączony - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przeniesienie wydziałów z budynku przy ul. Żeromskiego
może nastąpić w końcówce roku.
I

190 symboli nadziei
4

wydarzenia
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onkile posadzili przed
swoją szkołą uczniowie
Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach. Kwiaty zakwitną wiosną, by wspomóc nieuleczalnie chore dzieci. Szkoła
już po raz czwarty zainaugurowała akcję Pola Nadziei.
Pola Nadziei to międzynarodowa akcja sadzenia żonkili,
pozyskiwania funduszy na działalność hospicjum, a przede
wszystkim szerzenia idei hospicyjnej w społeczeństwie.
27 października społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi posadziła blisko 200
kwiatów. W sadzeniu kwiatów

wziął udział Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, Kacper
Nogajczyk Prezes ZGK Świebodzice, Ilona Szczygielska,
Kierownik Wydziału Promocji
UM, Alicja Pawlica z Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych.
Gospodarzami uroczystości byli
uczniowie szkoły wraz z dyrektor Magdaleną Stąpor.
- Zasadziliśmy 190 cebulek.
Wiosną staną się pięknymi kwiatami - symbolami nadziei i solidarności z chorymi dziećmi.
Będziemy je rozdawać za dobrowolną sumę przekazaną na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla

FOT. PZSI

Żółte, niepozorne kwiaty są symbolem wiosny i nieuleczalnie chorych

Dzieci - mówi dyrektor Magdalena Stąpor.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei oraz
symbolem wsparcia dzieci nie-

Już po raz czwarty zawalczymy
o Pióro Burmistrza Świebodzic
listopada Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach
19
wspólnie z Urzędem Miejskim organi-

zuje IV Świebodzickie Dyktando. Dla
młodzieży i dorosłych połączone siły
szkolnych polonistek przygotowują
językowe pułapki, najeżone wszelkiej
maści ż, rz, ó, ch i h a także pisownią
łączną i rozłączną, cząstkami, liczebnikami itd.
Warto spróbować swoich sił i sprawdzić wiedzę gramatyczną i ortograficzną, bo tym razem nie wyręczy nas komputer:)
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mejlową: sp6ciernie@wp.pl, osobiście,
telefonicznie w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74
666 96 35) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.
Można się zgłaszać do 13 listopada.
Regulamin jest dostępny na stronie
miejskiej www.swiebodzice.pl oraz na
portalu szkoły: www.pzsi-edukator.pl.
IV. ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO - 19 listopada 2015
REGULAMIN
I. Organizator:
• Urząd Miejski w Świebodzicach
• Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
II. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast
w dwóch grupach wiekowych:
• Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat
(uczniowie gimnazjów i szkół średnich)
- o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;
• Grupa II: dorośli
W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie
brana kolejność zgłoszeń).
2. Stopień trudności dyktanda dla
wszystkich grup wiekowych jest taki
sam.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
drogą mailową (sp6ciernie@wp.pl),
osobiście, telefonicznie w sekretariacie
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach (ul. Ciernie 30;
tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.
4. Termin składania zgłoszeń mija
ostatecznie dnia 13.11.2015 r.;
5. Osoby, które nie zgłoszą się
w wyznaczonym terminie, nie zostaną
wpisane na listę uczestników.
6. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.
7. Uczestnikami dyktanda nie mogą
być osoby spoza Świebodzic.
III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa
jury powołane przez Publiczny Zespół
Szkół Integracyjnych.
IV. Przebieg konkursu:
1. IV ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 19 listopada 2015 r.
o godz. 17.00 w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach,
ul. Ciernie 30.
2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny
przed rozpoczęciem pisania dyktanda
(w przypadku uczniów wymagana jest
ważna legitymacja szkolna).
3. Podczas pisania tekstu nie wolno
korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi
uczestnikami, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony
komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.; prace będą kodowane, długość tekstu - jedna strona A4.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno
pisać „literami drukowanymi”.
5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

uleczalnie chorych. Przypominają o tych najmłodszych, bezbronnych i cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w najtrudniejszym czasie ich

6. Oceniając dyktando przyjmujemy
następujące kryteria:
• Błędy pierwszego stopnia - typowo
ortograficzne (h-ch, rz-ż, ó-u, mała
i wielka litera na początku wyrazów)
- 1 bł. ort.,
• Błędy drugiego stopnia - pisownia
„nie” z różnymi częściami mowy, łączna
i rozdzielna pisownia innych wyrazów,
błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na
-i, -ii, -ji -1 bł. ort.,
• Błędy trzeciego stopnia - literówki,
błędy interpunkcyjne - 1 bł. int,
• Niedokończone i zmienione wyrazy,
które mogą zawierać błędy, będą liczone
tak jak napisane błędnie.
• W wynikach decydujące znaczenie
mają błędy ortograficzne, w przypadku
takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.
• Prace sprawdzane są do 20 błędów
ortograficznych.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbędzie się tego samego dnia
po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych.
8. Organizatorzy nie zwracają prac
uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;
V. Nagrody:
1. W każdej grupie wiekowej dla
trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd
Miejski w Świebodzicach.
2. Osoba, która zrobi najmniej błędów
w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu
w sekretariacie Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych (tel. 74 666 96
35).

PROGRAM IV ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA
19 listopada 2015
1. Rejestracja uczestników - od godz. 16.30 do godz. 17.00 w bibliotece.
2. Rozpoczęcie dyktanda - godz. 17.00 (powitanie, przedstawienie Jury,
przypomnienie zasad dotyczących zapisu tekstu) - sala 5 i 6.
3. Kodowanie prac i pisanie tekstu - godz.17.15 do 18.00.
4. Przerwa - od godz. 18.00 do 18.45 - sprawdzanie prac przez Jury,
program artystyczny, poczęstunek.
5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda - godz. 19.00.

życia - odchodzeniu z tego świata.
Cebulki żonkili zasadzone
jesienią, odrodzą się na wiosnę
a gdy rozkwitną przy szkole,

staną się widocznym znakiem
tego, że świebodziczanom nie
jest obojętne cierpienie osób
chorych.
I

„ Szkoła - miejsce
łączące pokolenia”
ramach realizacji Rządowego
programu „ Bezpieczna +”
W
w zakresie wspierania działań szkoły

realizujących przedsięwzięcia integrujące z lokalnym środowiskiem
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach opracował
program „ Szkoła - miejsce łączące
pokolenia”.
Program ten powstał na podstawie
obserwacji i rozmów z mieszkańcami
oraz uczniami szkoły stwierdziliśmy,
że dzieci i młodzież uczęszczająca do
naszej placówki i mieszkająca na
terenie dzielnicy Świebodzic - Ciernie nie zna historii swojej najbliższej
okolicy. Integracja środowiska lokalnego jest jak najbardziej wskazana
i oczekiwana przez wielopokoleniowe rodziny, które wykazują chęć
nawiązania współpracy środowiska
z dziećmi i młodzieżą oraz zainteresowania ich historią, bogatą tradycją,
pasjami dziadków i rodziców. Zaangażowanie seniorów powinno
uświadomić młodemu pokoleniu, że
ich życie jest konsekwencją działań
tych właśnie ludzi i należy od nich
czerpać wiedzę, doświadczenie
i umiejętności. Oprócz korzyści dla
dzieci i młodzieży działania te
pozwolą na aktywny udział w różnych przedsięwzięciach wszystkich
członków lokalnej społeczności.
Zwięzły opis i harmonogram planowanych działań :

1. Działania informacyjno-promocyjne(ulotki, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
artykuły w lokalnej gazecie, plakaty,
spotkania z rodzicami i mieszkańcami Cierni, rekrutacja uczestników
przedsięwzięcia)
2. Realizacja warsztatów folklorystyczno-historycznych:
G wspólny apel z okazji Odzyskania Niepodległości,
G wieczornice (spotkania z ciekawymi ludźmi, przesiedleńcami),
G spotkanie wigilijne,
G wykonanie ozdób świątecznych
z wykorzystaniem lokalnych technik,
G poznanie piosenek dziadków
z ich młodzieńczych lat.
2. Realizacja warsztatów kulinarnych:
G zorganizowanie „Festiwalu dyni”,

G odwiedziny w lokalnych gospodarstwach (wytwarzanie produktów
ekologicznych),
G udział w warsztatach osób, które
zaprezentują i nauczą młodzież gotowania tradycyjnych potraw według
przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie (zredagowanie
„Książki lokalnej kuchni” zawierającej przepisy lokalnych potraw).
3. Realizacja warsztatów rękodzielnictwa i majsterkowania (nauka
szydełkowania, haftowania, praca
w drewnie i glinie, wytwarzanie prac
różnymi technikami plastycznymi).
4. Realizacja warsztatów teatralnych:
G przygotowanie przedstawienia
na podstawie opowieści związanych
z zabytkami znajdującymi się na terenie Cierni (Dom Wdów, most, dom
Gethego, krzyże pokutne) oraz historii mieszkańców.
5. Realizacja warsztatów dziennikarsko-informatycznych:
G utworzenie zakładki dotyczącej
przedsięwzięcia na stronie internetowej, w której będą umieszczane informacje dotyczące realizacji działań,
G redagowanie notatek,
G wykonywanie zdjęć,
G opracowanie zebranych materiałów i wydanie śpiewnika, książki kucharskiej,
G opracowanie informatora dotyczącego okolicy jako miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wypracowanie materiałów w trakcie warsztatów pozwoli na wykorzystywanie ich do promocji okolicy
oraz podczas zajęć wychowawczych,
edukacyjnych i rozwijających zainteresowanie w przyszłych latach szkolnych. Nawiązane przyjaźnie i relacje
międzypokoleniowe będą podstawą
do okazywania szacunku dla osób
starszych i historii oraz kontynuowania współpracy przy realizacji innych
działań. Realizacja przedsięwzięcia
pozwoli na kontynuowanie lokalnych
tradycji wśród młodego pokolenia.
Przez cały rok szkolny będziemy
informować i przedstawiać wytwory
prac wykonywanych na warsztatach
kole oraz na łamach gazety, portalu
internetowego miasta oraz stronie
internetowej naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i śledzenia naszych działań.

9 litrów życia
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spośród 23 osób oddało krew podczas listopadowej
(2 listopada) zbiórki krwi w Miejskim Domu Kultury.
Dzięki temu pozyskano 9 litrów bezcennego leku.
Tradycją stacjonarnych zbiórek jest losowanie wśród
krwiodawców nagrody-niespodzianki. Tym razem ufundowała ją
firma TESTER. Blender powędrował do rąk Pani Beaty Kuzery
- gratulujemy. Wszyscy krwiodawcy mogli także liczyć na ciepłe
napoje i gadżety.
A ostatnie w tym roku krwiobranie zaplanowane jest po świętach
- 29 grudnia, także w MDK. Serdecznie zapraszamy, tym razem
nagrodę przygotowuje sklep TESCO.
Organizatorami akcji byli: Urząd Miejski, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w naszym mieście oraz Miejski Dom Kultury.

Ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt
gramów marihuany
awet do 10 lat pozbawienia wolności
może grozić trzem mieszkańcom poN
wiatu wałbrzyskiego, którzy wspólnie

w wynajmowanym mieszkaniu w Świebodzicach posiadali ponad kilogram amfetaminy i kilkadziesiąt gramów marihuany.
- Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
zatrzymali do kontroli drogowej samochód
którym jechała 20-letnia kobieta i dwaj
mężczyźni w wieku 21 oraz 24 lat. W pojeździe policjanci ujawnili susz koloru zielonego oraz biały proszek. Jak się okazało po

przebadaniu na testerze narkotykowym
zabezpieczone substancje to mariuhana
i amfetamina. 20-latkowie posiadali przy
sobie 95 porcji marihany oraz 80 porcji
amfetaminy - informuje Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.
Wszystkie osoby zostały zatrzymane do
wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Dalsze czynności prowadzone przez
policjantów pozwoliły na odnalezienie
w miejscu zamieszkania zatrzymanych
kolejne porcje narkotyków. Zatrzymani
w wynajmowanym mieszkaniu posiadali

Bez problemów
i bezpiecznie 1 listopada

dwiedzanie grobów podczas 1 listopada i związane z tym
kłopoty komunikacyjne w zasadzie nie dotknęły ŚwieO
bodzic. Dotarło do nas wiele pochlebnych informacji na temat

pracy zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji, które to służby
bardzo sprawnie kierowały ruchem nie dopuszcając do tworzenia się zatorów. Również miejsca parkingowe były przygotowane w wystarczającej ilości, dlatego zarówno mieszkańcy
jak i goście bez żadnych utrudnień poruszali się po mieście,
odwiedzając nekropolie.
Cieszymy się i gratulujemy służbom skutecznych działań.
Kolejny numer Gazety Świebodzickiej ukaże się

27 listopada
G niezwykła kolekcja Pana Piotra - motocykle
G piękny jubileusz Pani Wiktorii Zawadzkiej i ciekawa
historia jej rodziny
G gdzie w powiecie świdnickim można znaleźć opiekę
dla osób obłożnie i terminalnie chorych?

490 porcji marihuany oraz 11.830 porcji
amfetaminy.
Policjanci w sprawie prowadzą dalsze
czynności.
Przypomnijmy, że w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia
wolności, a gdy przedmiotem przestępstwa
jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
I

Grasuje fałszywa
wnuczka
rzestrzegamy mieszkańców z kolei instruuje, by z nikim się
Świebodzic przed oszustami, nie kontaktować i czekać na dalP
którzy próbują wyłudzić pienią- sze informacje.
dze metodą „na wnuczka”.
Policja odnotowała trzy takie
próby, na szczęście bezskuteczne. Oszuści uaktywnili się na
początku listopada.
Schemat działania jest taki, że
do osoby starszej dzwoni młoda
kobieta, podająca się za wnuczkę. Informuje, że uczestniczyła
w wypadku samochodowym,
w którym są ofiary śmiertelne.
- Kobieta mówi, że potrzebuje pieniędzy na kaucję - w jednym przypadku było to 30 tys. zł
- informuje Piotr Galicki,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Po chwili
dzwoni mężczyzna, przedstawiający się jako policjant, który

Na szczęście ciągu dalszego
nie było, a osoby, do których
zadzwoniła fałszywa wnuczka,
natychmiast poinformowały policję.
- Prosimy o zgłaszanie takich
sytuacji i apelujemy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać
nieznanym osobom gotówki
- przypomina komendant.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że policja nigdy nie postępuje w taki sposób tzn. nie
kontaktuje się telefonicznie
w sprawie wypadku drogowego
czy innego wykroczenia.
Prosimy o czujność i zgłaszanie każdorazowo tego typu zdarzeń pod numer alarmowy 997.

...KRÓTKO

Zwinęli motorower?
Strażnicy miejscy zatrzymali skuter, którym jechało dwóch
mężczyzn ulicą Wałbrzyską. Pojazd dziwnie manewrował i strażnicy
nabrali podejrzeń, że kierowca jest pijany. Rzeczywiście, kierujący
skuterem wałbrzyszanin był pod wpływem alkoholu, co więcej
- nie miał żadnych dokumentów potwierdzających, że jest
właścicielem jednośladu. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd
został skradziony w Wałbrzychu.
Delikwentów przekazano policji.

Azbest policzony
otowy jest już zaktualizowany dokument pod nazwą Program
usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzice. Dokument
G
pozwoli na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na usuwanie szko-

dliwych materiałów. Z analizy wynika, że na terenie Świebodzic
znajduje się 175 obiektów, zawierających azbest - głównie chodzi
o eternit wykorzystywany jako pokrycie dachowe.
Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowych wytycznych
w zakresie usuwania szkodliwej substancji jest niezbędne do aplikowania o środki krajowe.
Pełna treść dokumentu znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świebodzice: www.bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Środowiska.

Do Wydziału Komunikacji
przez internet!
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Od 16 listopada

N

areszcie - dobra wiadomość
dla posiadaczy czterech kółek.
Od poniedziałku, 16 listopada
mieszkańcy powiatu świdnickiego będą mogli umówić się na wizytę
w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego - na konkretny dzień
i godzinę - przez internet. Koniec ze staniem w kolejce i marnowaniem czasu!
Jak się zarejestrować?
1. Należy wejść na stronę (od 16
listopada):
www.powiat.swidnica.pl
i odszukać ikonę:

2. W głównym menu określamy
dzień i godzinę, kiedy chcemy przyjść
do urzędu oraz określamy rodzaj sprawy do załatwienia. Wprowadzamy
także pozostałe wymagane przez system
dane.
3. Na koniec otrzymacie Pań-stwo
potwierdzenie danych oraz specjalny
kod, który zostanie przesłany również
na podany adres e-mail.
4. W dniu, w którym odwiedzimy
urząd, należy wpisać uzyskany kod

podczas pobierania biletu w biletomacie.
Dla tych, którzy nie chcą ustalać konkretnego terminu wizyty, starostwo
przygotowała kolejne ułatwienie. Wchodząc na stronę internetową Powiatu
Świdnickiego możemy sprawdzić liczbę osób oczekujących w kolejce w danej chwili.
Wystarczy, że na stronie:
www.powiat.swidnica.pl
odnajdziemy ikonę:

Rozhuśtaj marzenia
Wolontariusze z firmy TTSA na rzecz niepełnosprawnych

W

ramach CSR (Company Social Responsability) - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wolontariusze firmy
TTESA odmalowali pomieszczenia Centrum Rehabilitacji
Społecznej, zajmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ufundowali takż huśtawkę dla organizacji. Akcję wsparł samorząd miasta, pomagając przygotować
teren pod montaż huśtawki.
Prace zostały wykonane latem, ale cieszyć czlonków stowarzyszenia będą z pewnością przez cały rok. Ekipa marzeń - jak nazwali
się wolontariusze, odmalowali wszystkie pomieszczenia, wykosili
trawę i zamontowali huśtawkę.
A oto ekipa marzeń czyli wolontariusze TTSA: Monika Chlebda,
Marek Bielawski, Paulina Kozińska, Agnieszka Wojciechowska,
Agata Frydrych, Radomir Mazur, Marta Woźniak, Robert
Łygan.

System automatycznie wyświetli aktualne obłożenie Wydziału Komunikacji i jego poszczególnych komórek.
Istnieje także oczywiście możliwość
tradycyjnego sposobu załatwienia sprawy.
W Wydziale Komunikacji od wielu
lat funkcjonuje system kolejkowy na
podstawie pobranych wcześniej biletów. Do tej pory urządzenie wydające
bilety znajdowało się za drzwiami
wydziału i nie wszyscy klienci o tym
wiedzieli. Dlatego od 28 października
ustawiony został nowy biletomat, usytuowany na II piętrze, przy windzie,
obok pokoju 215. Na biletomacie

wstępnie określamy sprawę, którą chcemy załatwić po czym odbieramy bilet,
na którym widnieje numer. Po wszystkim czekamy aż na tablicach informacyjnych zamontowanych pod sufitem
ukaże się „nasz” numer.

Ułatwienia
dla cudzoziemców
zrosła liczba klientów
Wydziału Spraw ObyW
watelskich i Cudzoziemskich

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,
aplikujących o paszport, zaproszenie czy legalizację pobytu
na terenie naszego kraju.
W związku z tym, by usprawnić obsługę wszystkich
zainteresowanych osób od 15
listopada 2015 roku w Delegaturach DUW w Wałbrzychu,
Jeleniej Górze i Legnicy zostanie rozszerzony dotychczasowy zakres ich działania.
We wszystkich trzech oddziałach będą przyjmowane
wnioski w sprawach o zarejestrowanie zaproszenia wizowego oraz o zezwolenie na
pracę wraz z możliwością doręczenia zaproszenia wizowego oraz decyzji administracyjnej.

Te dodatkowe punkty podawcze w delegaturach pozwolą nie tylko na przejęcie
części obsługi klientów z Wrocławia, ale także będą dla nich
dużo dogodniejszą formą załatwienia tych konkretnych formalności.
W planach jest również poszerzenie usługi w delegaturach o procedury biometryczne
w sprawach dotyczących cudzoziemców. Planowany termin to 1 stycznia 2016 roku.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki notuje systematyczny
wzrost osób legalizujących pobyt na terenie Polski. Sięga on
ok 65%, głównie cudzoziemców.
Przyczyną wzrostu legalizacji pobytu w Polsce jest miedzy innymi sytuacja polityczna
na Ukrainie oraz wejście w życie 1 maja 2014 roku nowej
ustawy o cudzoziemcach.

Pyszny Jarmark
Bożonarodzeniowy
dniach 13-20 grudnia na Rynku odbywać się będzie
Jarmark Bożonarodzeniowy.
W
Podczas 8 dni będzie można nie tylko kupić świąteczne pysz-

ności i prezenty - organizatorzy czyli Wydział Promocji UM,
przygotowują także atrakcyjny program artystyczny.
Wokół ratusza stanie kilkanaście stylowych domków, w których będzie można kupić prezent na gwiazdkę, zjeść smakowite
pierogi czy zaopatrzyć się w choinkę. Wystawcy mogą się nadal
zgłaszać - oferty przyjmowane są do 27 listopada.
Będzie także sporo atrakcji dla najmłodszych, na pewno na
Rynku zagości Święty Mikołaj, będą szczudlarze i wiele innych,
świątecznych wydarzeń. Oczywiście, będzie także możliwość
zaopatrzenia się w żywą choinkę.
Szczegółowe informacje dla wystawców dostępne są w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, tel. 74
666 95 71, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl.

Bieg, msza i wystawa
wydarzenia
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Obchody Święta Niepodległości w Świebodzicach

Bóg, Honor, Ojczyzna - to hasła, które 97. lat
temu towarzyszyły naszym pradziadkom,
walczącym o wolność kraju. Dziś nie musimy już
walczyć zbrojnie o swobodę , ale powinniśmy
pamiętać, że patriotyzm to nie tylko oddanie
własnej krwi za Ojczyznę. I nie tylko 11 listopada
warto pamiętać, że jest się Polakiem

piątek, 13 XI 2015
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Ś

więto Odzyskania Niepodległości zawsze jest
okazją do zadania sobie
pytania: czy jestem patriotą? Czy jestem dumny ze
swojego kraju? Co zrobiłbym
dla niego? Oczywiście, na te
pytania każdy z nas powinien
sobie odpowiedzieć, a jak pokazuje rzeczywistość, patriotyzm
miewa różne oblicza.

Piękny kosz kwiatów od burmistrza Bogdana Kożuchowicza dla „naszej” pani minister Anny
Zalewskiej

Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Mikołaja

Z pewnością najbardziej widocznym jego znakiem jest wywieszenie flagi i udział w uroczystościach, organizowanych
we wszystkich polskich miastach.
W Świebodzicach nie mogło
być inaczej. Obchody Święta
Niepodległości w naszym mieś-

cie od lat mają bardzo wyjątkowy charakter. Oprócz uroczystości
religijno-patriotycznych
w kościele Św. Mikołaja i pod

tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawsze uczczenie tej
ważnej rocznicy ma wydźwięk
lokalny, świebodzicki.

W mszy wzięli udział m. in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz z małżonką, przyszła Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska z małżonkiem,
parlamentarzyści, radni i licznie przybyli mieszkańcy

8

wydarzenia
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Tak było i 11 listopada 2015
roku. Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę uświetniło otwarcie II
Wystawy Zegarów Gustava Beckera - najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza. Odbył
się także IV Bieg Niepodległości.
Oficjalne
uroczystości
z udziałem parlamentarzystów,
władz miasta, duchowieństwa,
radnych miejskich i powiatowych oraz mieszkańców zainaugurowała msza święta w intencji
Ojczyzny, odprawiona przez księdza prałata Jana Gargasewicza
w kościele pw. Św. Mikołaja. Po

eucharystii głos zabrał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz zaproszeni gości.
Burmistrz miasta obdarował
koszem kwiatów posłankę na
Sejm RP Annę Zalewską, wyrażając w ten sposób gratulacje
w związku z otrzymaniem przez
Panią Poseł nominacji na Ministra Edukacji Narodowej.
- W tym szczególnym dniu
chciałbym nie tylko wyrazić
wielkie uznanie i gratulacje, ale
podkreślić, że może Pani zawsze
liczyć na swoje rodzinne miasto,
zawsze będzie tu Pani witana
z życzliwością - podkreślał burmistrz.

Gazeta Świebodzicka
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- Jestem wasza, tu jest mój
dom, moja rodzina, moja mała
Ojczyzna, tu zawsze będę chętnie słuchać rad i sugestii - dziękowała Anna Zalewska za wiele
życzliwości i wsparcia. A odnosząc się do obchodzonego święta
podkreśliła: - Uroczystości rozpoczęła Bogurodzica, tak naprawdę pierwszy hymn Polaków. Ta pieśń ojczyźniana towarzyszyła nam przez wieki, pokazując, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg i Kościół.
Głos zabrali także posłowie:
Wojciech Murdzek i Ireneusz
Zyska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego

wydarzenia
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Następnie uczestnicy przenieśli się pod tablicę upamiętniającą Marszałka Piłsudskiego,
gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Oprócz władz miasta i parlamentarzystów wiązanki złożyli
przedstawiciele licznych organizacji w mieście, szefowie jednostek miejskich, placówek oświatowych.
Część druga obchodów Święta Niepodległości w piękny sposób odwołała się do historii
lokalnej i bogatej przeszłości
miasta. Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Świebodzic we
współpracy z Kołem Filatelistycznym nr 1 zaprezentowało
wystawę zegarów, które wyszły
z fabryki najsłynniejszego świebodzickiego zegarmistrza, Gustava Beckera, a także z innych
fabryk zegarów, działających
w naszym mieście w XIX i XX
wieku. Imponującą kolekcję budzików, zegarów stojących, wiszących, kominkowych; dokumenty, zdjęcia - wszystko to będzie można obejrzeć jeszcze

tylko do niedzieli, 15 listopada,
w Miejskim Domu Kultury.
Podczas otwarcia wystawy
szefowie TMŚ: Marek Mikołajczak i Paweł Żurakowski
dziękowali burmistrzowi za
wsparcie w organizacji wydarzenia. Następnie wysłuchaliśmy
interesującego wykładu p. Joanny Stoklasek-Michalak poświęconego znaczeniu symboliki
i ornamentów, umieszczanych
na zegarach.
Obchody Święta Niepodległości odbyły się także wcześniej w szkołach i przedszkolach.
Serdeczne podziękowania
w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza kierujemy do wszystkich pocztów
sztandarowych, które wzięły
udział w uroczystościach w kościele i pod tablicą, Harcerzom ze
Szczepu IMAGO oraz młodzieży z Zespołu Szkół Integracyjnych a także wszystkim,
którzy włączyli się w organizację obchodów Święta Niepodległości.

piątek, 13 XI 2015
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Imponująca kolekcja budzików

Otwarcie II
wystawy
Zegarów
Gustava Beckera
- gości przywitał
Prezes TMŚ
Marek
Mikołajczak

Tak wyglądał najsłynniejszy zegarmistrz
ze Świebodzic

O znaczeniu takich symboli jak słońce, lew czy nenufaryw
odczytywaniu symboliki zegarów opowiedziała kustosz
kłodzkiego muzeum, pani Joanna Stoklasek-Michalak

Zegary stojące, tzw. szafowe, robiły wrażenie

Eksponaty wypożyczono dzięki życzliwości pasjonatów
i instytucji ze Świebodzic, okolic Kamiennej Góry, Wałbrzycha,
Świdnicy, Dzierżoniowa.
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Świąteczne bieganie i maszerowanie
OSiR Świebodzice po raz czwarty zaprosił
mieszkańców do udziału w Biegu Niepodległości
i Marszu Nordic Walking. Na starcie stawiło się
ponad 80 osób, by w taki sposób uczcić narodowe
święto.
Były nagrody, pamiątkowe koszulki, ciepły
poczęstunek i naprawdę świetna atmosfera.
A oto wyniki.
 Bieg kobiet - dystans 4 km

1. Paulina Szarzyńska
2. Mariola Gajdowska
3. Karolina Nowogrodzka

 Bieg kobiet - dystans 8 km

1. Monika Job
2. Małgorzata Sobczyk-Sosik
3. Dorota Kuracińska

 Bieg mężczyzn - dystans 4 km

1. Piotr Tesarski
2. Damian Szarzyński
3. Paweł Kamiński

 Bieg mężczyzn - dystans 8 km

1. Marek Leśnicki
2. Jacek Kalus
3. Wiktor Kurant

 Nordic Walking

1. Artur Kryś
2. Krzysztof Stasiak
3. Edyta Kowalczyk
FOT. ABP, BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK, OSIR

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

ŚP. Zbigniewa Marca

- Żona, Synowie, Synowa, Wnuczki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Adama Madziały,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Wnuk, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Tadeusza Wiśniewskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, 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. Władysława Baszkiewicza

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

ŚP. Freddy'ego Pięciaka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Janusza Pfistera

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

ŚP. Jana Winnika

- Żona, Córka, Siostra z Mężem i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ireny Stadnik,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Piotra Bekalskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Michała Kulika

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, 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. Andrzeja Zabłockiego

- Żona, Córka, Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Antoniego Poruczyńskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Wiesława Tryla

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, Kibicom
MKS Victoria Świebodzice. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Dariusza Marca

- Mama, Żona, Córka, Siostra, Ciocia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Józefa Solarewicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Jana Wiatrowskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

ŚP. Radosława Konisiewicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Brat, Babcia i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Piotra Goneta
- Rodzice i Rodzina

Serdecznie przepraszamy Rodziny za zamieszczenie
w poprzednim wydaniu podziękowań, które już się ukazały.
Redakcja

Lekcja astronomii
oświata
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w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych

W

dniu 26.10.2015
uczniowie klasy VI
mieli przyjemność
uczestniczyć w niezwykłej lekcji przyrody, która
została u nich przeprowadzona
w sposób inny niż zwykle.
Dzieci miały zajęcia teoretyczno
- praktyczne z zakresu astronomii i obserwacji astronomicznych. Były one przeprowadzone
przez nauczyciela, pana Łukasza Kucembę, miłośnika astronomii, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, członka Sekcji Obserwacji Słonecznych PTMA. Tematem spotkania było Słońce
i jego obserwacje. Uczniowie
dowiedzieli się, czym jest Słońce, jakie na nim zachodzą reakcje oraz poznali termin cyklu
słonecznego. Przy okazji pan

Łukasz opowiedział o odległości
Ziemi od naszej dziennej gwiazdy i jej rozmiarze.
Po zakończeniu kilkunastominutowej prelekcji przyszedł czas
na zajęcia praktyczne. Instrumentem obserwacyjnym był
Maksutov 90/1250. Uczniowie
zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas
obserwacji słonecznej, jak również o różnicach między filtrem
ochronnym,a folią aluminiową
znajdującą się w kuchni każdego
domu.
Młodzież z dużą ochotą podeszła do obserwacji, z zapałem
zliczając obecne na Słońcu plamy.
Zajęcia były całkiem udane,
a oprócz niewątpliwej frajdy
z obserwacji może udało się
w kimś zaszczepić ziarno bada-

cza nieba - to by była największa
satysfakcja.
Warto zaznaczyć, że w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych od początku obecnego roku szkolnego funkcjonuje

Śniadanie daje moc!
D

zień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania w Europie
obchodzony jest 8 listopada. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
- obchodzili go 6 listopada na
lekcjach z wychowawcami.
Tydzień wcześniej odbyły się
zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania się, a w ubiegły
piątek podczas akcji „Śniadanie
daje moc” uczniowie wspólnie z
opiekunkami przygotowali py-

szne i zdrowe drugie śniadanie.
W całej szkole pachniało świeżymi warzywami, pełnoziarnistym pieczywem i innymi zdrowymi rarytasami. Nie zabrakło
też owoców, soków i nabiału. Po
prostu palce lizać! Ta nauka
zdrowego odżywiania była
wspaniałą zabawą, a i apetyt
dopisywał wszystkim - nawet
Tadkom niejadkom ;-) Oto kilka
zdjęć z tej uczty...
I

koło astronomiczne, a na potrzeby rozwijania pasji młodych
obserwatorów zakupiony został
profesjonalny 6 calowy teleskop
konstrukcji Newtona z montażem paralaktycznym.

piątek, 13 XI 2015
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...KRÓTKO

zDolny Ślązak
Gimnazjum nr 2 zakwalifikowali się do kolejnego,
powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista!
UBlokczniowie
humanistyczny:
1. Natalia Moskwa
2. Michał Konieczny
Blok przyrodniczy:
1. Natalia Moskwa
2. Martyna Drzał
3. Michał Konieczny
4. Emilia Konieczna
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Rekrutacja do żłobka
W pierwszych dniach listopada odbywała się rekrutacja do
nowego Żłobka Miejskiego nr 2. Przygotowano 24 miejsca dla
maluszków. 11 listopad dyrekcja podała do wiadomości listę dzieci przyjętych do placówki. Pełna procedura, wraz z odwołaniami,
potrwa do końca listopada.

Kolejna bezpieczna
szkoła

ubliczny Zespół Szkół
Integracyjnych w ŚwieboP
dzicach został wyróżniony

tytułem Bezpieczna Placówka
Oświatowa. To kolejna szkoła
w mieście, która w ostatnim
czasie została uhonorowana
prestiżowym tytułem za realizację oferty edukacyjnej. Tym
samym placówka dołączyła do
rankingu bezpiecznych w całym powiecie.
Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem
prestiżowym, gdyż otrzymują
go jedynie nieliczne placówki.
Stanowi on uhonorowanie
działań na rzecz zapewnienia
najwyższych standardów bez-

pieczeństwa, ochrony zdrowia
uczniów i podopiecznych jest
on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”
to jednak nie tylko forma
wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.
Udział w programie jest
także potwierdzeniem, że
szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
Więcej o programie:
www.bezpiecznaplacowka.
com.

Wiarygodna i bezpieczna
ubliczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
P
z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach został wyróżniony w Ogólnopolskim
Programie Wiarygodna Szkoła.
Tym samym świebodzicka
szkoła dołączyła do rankingu
najlepszych szkół w całym powiecie.
Wyróżnienie i potwierdzający je certyfikat placówka
otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów
edukacyjnych, ciekawą bazę
edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa,
zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium
było uzyskanie przez szkołę
wysokiego miejsca wśród
wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie
w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które
dzięki właściwemu poziomowi
nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział
w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo
swoim uczniom.
Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być
drogowskazem dla rodziców
i uczniów podczas wyboru
szkoły.
Więcej o programie:
www.
wiarygodna-szkola.pl.

Spotkanie z Agatą Bizuk
12

Beata Wiciak

C

zytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się w piątek 23
października z Agatą
Bizuk, wałbrzyszanką, która
kilka lat temu wyemigrowała do
Irlandii, a tam po wypadku
w fabryce żelków, napisała dwie
książki: „ Piątek trzynastego”
i „Narzeczona z Second-Handu”.
Agata Bizuk opowiedziała
o powodach, które zdecydowały
o tym, że w 2006 r. młoda
dziewczyna po studiach spakowała swój dobytek i udała się
w stronę Zielonej Wyspy. Dowiedzieliśmy się o życiu z dala
od bliskich, o powodach, dla
których postanowiła „tam” zostać (może i na zawsze), pomimo trudnych początków i ciężkiego życia. Tego wieczoru
mogliśmy się dowiedzieć dla-

czego nasz gość nie lubi Dublina
i jak postrzega Wałbrzych z perspektywy lat.
Spotkanie zgromadziło sporą
ilość młodych ludzi (głownie
licealistów ze Świebodzic z nauczycielką języka polskiego panią Ireną Horbaczewską), chociaż nie zabrakło czytelników
w średnim i starszym wieku.
Autorka odniosła się do treści
swoich książek, zdradzając, że
wiele z opisanych sytuacji
miało swoje miejsce w rzeczywistości oraz zgadzając się ze
stwierdzeniem, że jej książki to
„czytadła”, przy których można
odpocząć, zrelaksować się
i pośmiać. Jednak pod pozorami lekkości poruszane zostają
poważne problemy z życia
młodych: wątek migracji zarobkowej, tęsknoty za krajem,
przyszłości młodego pokolenia
dostępności narkotyków bądź
gloryfikowania seksu w wieku

16-17 lat, jako dowodu bycia
„cool” i „trendy”.
Agata Bizuk okazała się niezwykle sympatyczną i kontaktową osobą. Onieśmielona sporą
ilością czytelników, z każdą
minutą czuła się coraz lepiej
w naszej bibliotece i ze szczerością i wzruszeniem (gdy wracała

Jesienna zaduma

W
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rozmaitości
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Barbara Malinowska to wrażliwa artystka, która swoją osobowość przedstawia
w licznych dziełach. Pisze poezję, maluje,
rysuje, wykonuje biżuterię, projektuje stroje.
Z wykształcenia jest dekoratorem wnętrz,
zajmuje się więc także aranżacją wystaw
i wernisaży.
Marcel Kambr - dolnoślązak, bard, społeczny animator kultury, śpiewający autor
muzyki i tekstów piosenek niszowych.
Występuje akompaniując sobie na gitarze
klasycznej. Promotor malarzy, muzyków,

nym jej odbiorze. Nasz gość
zapowiedział podjęcie pracy nad
trzecią powieścią o trudnym
pogodzeniu macierzyństwa z dala od bliskich i ich pomocy na
jaką można liczyć będąc rodzicem w kraju.
Obdarowana przez dyrektor
instytucji Małgorzatę Grudziń-

poetów, aktorów amatorskiego ruchu artystycznego.
Na koniec swoje wiersze odczytał jeden
z członków Klubu Abstynenta.
W wieczorku wzięło udział kilkanaście
osób. Niezwykły wystrój klubu zapewnił
jesienny nastrój.
Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworami Basi i Marcela. Autografy artystów
uwieczniły wspomnienie tego wieczoru.

enior=Aktywny Obywatel”
- to projekt realizowany od
S
kilku miesięcy w naszym mieś-

cie. Jego uczestniczy zaprezentowali niedawno jeden z efektów - międzypokoleniową inicjatywę.
Było to przedstawienie,
w którym wzięły udział babcie
i ich wnuki.
Dobrze się złożyło, bo 20
października obchodziliśmy
Europejski Dzień Seniora.
Mieszkańcy miasta, którzy
przyszli na przedstawienie,
a wśród nich zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, obejrzeli
przedstawienie, które łączyło
siły reprezentantów dwóch pokoleń: babć i wnuków. Lekkość i humor, z którymi je zrealizowano łączyły się z ważnym przesłaniem: znaczeniem
seniorów w każdej społeczności lokalnej, ich doświadcze-

I

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza
ośrodek wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczony jest dla
pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.
Razem uczymy się funkcjonowania w życiu codziennym,
poprzez wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogicz-

ne i szeroko rozumianą rehabilitacje. W ramach terapii prowadzone są różnorodne zajęcia
m.in. plastyczne, muzyczne,
teatralne, integracyjne oraz informatyczne. Ponadto placówka
dba o zdrowie fizyczne podopiecznych w ramach zajęć
rehabilitacyjno-sportowych - mówi Izabela Gaweł, kierownik
placówki. - Ćwiczymy nie tylko
na sali rehabilitacyjnej, ale także

w każdy wtorek korzystamy
z krytej pływalni, a w piątki
z kręgielni. Zapewniamy aktywne uczestnictwo w życiu kulturowym i społecznym, dzięki wyjazdom do ZOO, kina, na warsztaty czy integracyjne imprezy
międzyośrodkowe. ŚDS realizuje także treningi takie jak
higieniczny, porządkowy, budżetowy czy kulinarny, które kształtują w uczestnikach odpowied-

Świetliczaki porządkowały groby
uż przed dniem Wszystkich Świętych podopieczni
Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami
T
porządkowali opuszczone groby na cmentarzu przy ulicy

Wałbrzyskiej. Wspólnymi siłami udało się posprzątać
zaniedbane mogiły, na których dzieci zapaliły symboliczne
znicze i pomodliły się w intencji zmarłych.

nie nawyki i umiejętności. Aby
nasi podopieczni w pełni sił
mogli uczestniczyć w zajęciach,
zapewniamy dla każdego jeden
ciepły posiłek dziennie.
Jeżeli więc znasz w swoim
otoczeniu osoby, które potrzebują takiego rodzaju wsparcia, serdecznie zapraszamy na ulicę
Parkową 4. Wszelkie informacje
można uzyskać: http://www.
sds.swiebodzice.pl/.

FOT. UŻYCZONE

dS jest miejscem, które każdy uczestnik może nazwać
Ś
swoim drugim domem. Jako

ską książkami o Świebodzicach
oraz słodyczami z rodzimej
fabryki spotkanie dobiegło końca, a Agata Bizuk poproszona
o pamiątkowe fotki pozowała do
zdjęć oraz umieściła wpis w kronice bibliotecznej.

Międzypokoleniowe
przedstawienie

FOT. UŻYCZONE

przedostatnim dniu października w siedzibie Klubu Abstynenta w Świebodzicach odbył
się wieczór literacko-muzyczny
pn. „Jesienna zaduma”. Wieczór wypełniły
wiersze i muzyka.
Występ rozpoczęła Kinga Stochła
(uczennica Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu), która zagrała na flecie dwa
utwory. W ten niezwykły wieczór poznaliśmy twórczość kolejnych dwóch wyjątkowych ludzi.

wspomnieniami do „początków” za granicą) odpowiadała
na zadawane pytania.
Piątkowe spotkanie było dla
wielu miłym wprowadzeniem
w stan weekendowego relaksu.
Czytelnicy po zakończeniu rozmowy z autorką wypożyczyli jej
książki, co świadczy o pozytyw-

I

nia życiowego oraz energii,
z których mogą czerpać młodzi, dopiero kształtujący się
ludzie.
Smakowitym zwieńczeniem
wydarzenia był poczęstunek,
przygotowany dla wszystkich
widzów.
Pomysłodawczyniami i realizatorkami pierwszej w Świebodzicach międzypokoleniowej inicjatywy były uczestniczki projektu „Senior=aktywny obywatel” od kwietnia
realizowanego w Świebodzicach. Panie zaprosiły do współpracy dzieci uczęszczające do
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada oraz młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Projekt „Senior=Aktywny
obywatel” współfinansowany
ze środków rządowego programu ASOS, jest realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach we
współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom.

Tolerancja
i muzyka
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

kultura
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- Cieszę się, że mamy w mieście tyle utalentowanej młodzieży, która wyraża się poprzez
muzykę. To ważne, by poprzez
swoją pasję realizować również
idee odnoszące się do globalnych problemów - podkreślał
podczas spotkania burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W dowód wdzięczności za
okazaną pomoc przy organizacji

ności kulturowych, rasowych,
itd.
W ramach zajęć, w których
ze strony Świebodzic uczestniczyło dziesięcioro młodych
muzyków w wieku od 15 do 21
lat, realizowano warsztaty
wokalne oraz dyskusje panelowe, czego efektem finalnym
było nagranie utworu odwołującego się do idei tolerancji
i multikulturowości.

wyjazdu, a także żywe zainteresowanie tematem, uczestnicy
projektu oraz ich opiekunowie
podarowali burmistrzowi płytę
z nagranym przez świebodzicką
młodzież utworem oraz lipską
gazetę, w którym ukazał się
obszerny artykuł na temat pobytu młodych świebodziczan
w mieście Bacha i Schillera.
I

FOT. MDK

rupa świebodzickiej
młodzieży brała udział
w międzynarodowy
projekcie, propagującym idee tolerancji i wielokulturowości współczesnego świata.
Młodzi muzycy kilka dni spędzili w Lipsku, gdzie wzięli udział
w warsztatach muzycznych
i panelach dyskusyjnych. Po
powrocie spotkali się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, by podzielić się wrażeniami i podarować płytę z nagraniem własnego utworu.
Spotkanie odbyło się w środę,
4 listopada, w sali posiedzeń
ratusza. Oprócz młodych ludzi
wzięła w nim udział także dyrektor MDK Agnieszka Gielata
oraz opiekunowie uczestników
projektu: Bartosz i Wiktor Wawrzkowicz.
Projekt pod nazwą „Songs
about life”, którego pierwsza
tura realizowana była w dniach
16-22 października, zakłada
wymianę młodzieży pomiędzy
Miejskim Domem Kultury
w Świebodzicach a jego odpowiednikiem w Lipsku. Celem
wymiany jest porównanie doświadczeń i wiedzy o prawach
mniejszości oraz szeroko
pojętej tolerancji dla odmien-

Życie pisane piosenką

Recital Tadeusza
Olchowskiego
rtysta śpiewa i akompaniuje na fortepianie - choć to
nie jedyny instrument.
AWcześniej
grał na akordeonie, gitarze, puzonie. A od

niedawna gra także na klarnecie.
Wystąpił m.in.: w Norwegii, Szwajcarii, jak również
w Polsce.
W 2014 roku wziął udział w Festiwalu im. Janusza
Kofty pod nazwą „Moja Wolności”, którego organizatorem było Warszawskie Stowarzyszenie Bardów.
Skomponował muzykę do wiersza „Wyspa” i otrzymał
Srebrny Klucz Festiwalu.
Rok później wziął udział w IX edycji Festiwalu i otrzymał Złoty Klucz.
Repertuar solisty obejmuje utwory takich artystów, jak:
Frank Sinatra, Dean Martin, Elton John,Diana Krall, Rod
Stewart. Wykonuje także utwory polskiej muzyki, m.in.:
Seweryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena czy zespołów „No To Co”, „Czerwonych Gitar”,
„Dżemu”, „Perfectu”.
Podczas koncertu Publiczność będzie miała okazję usłyszeć autorskie utwory Tadeusza Olchowskiego z EP-ki
„Opakowanie”, utwory m.in. Jonasza Kofty, Agnieszki
Osieckiej oraz muzykę rozrywkową i filmową.
Podczas koncertu będzie możliwość zakupienia autorskiego krążka Tadeusza Olchowskiego.

Wystawa Artystów
Świebodzic
dniach
19-22
W
listopada

w Miejskim
Domu Kultury
zaprezentowana
zostanie Wystawa
Artystów
Świebodzic.
Na wystawie
prezentowane
będą prace
utalentowanych
świebodziczan,
tworzących obrazy
i inne prace
artystyczne.
Wernisaż
wystawy
zaplanowano
na 19 listopada,
o godz. 17:00.
Zaprasza
organizator
- Towarzystwo
Miłośników
Świebodzic.
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Wygrana juniorów

Halloween Party

rozegranym w dniu
sobotę 7 listopada 2015 r.
W
meczu XII kolejki spotkań

o mistrzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym
z drużyną Hutnika Szczytna
4:1 (3:1). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Przemysława Satyły zdobyli:Kacper Powrózek - 16
min., 41 min., 43 min. oraz
Mateusz Melańczuk - 55 min.
Była to dwunasta wygrana

w Wodnym Centrum Rekreacji

W

igilia Wszystkich
Świętych obchodzona kiedyś jako
Dziady, dziś jako
Halloween, to dzień, w którym
świat umarłych przenika do
świata żywych. W ten najstraszniejszy dzień w roku duchy, zjawy i potwory opanowały także
Wodne Centrum Rekreacji, ale
nie po to żeby straszyć i robić
psikusy, lecz rozdawać słodycze
i dobrze się bawić.
Na wszystkie dzieci, które tego dnia odwiedziły Wodne Centrum Rekreacji czekało wiele
atrakcji. Konkury i zabawy w wodzie prowadzone były przez

Ewę Kuliś ze szkoły pływackiej
JES PŁYWAM oraz Ireneusza
Terefenko ze szkoły pływackiej
SZUWAREK. Na dorosłych
czekało „podpiekanie ogniem
i oblewanie wrzątkiem”, czyli
wolny wstęp do strefy saun,
a wszystko to w towarzystwie
duchów, pająków, potworów
i lampionów z dyni wykonanych
przez uczniów świebodzickich
szkół.
Lista nagrodzonych uczniów
w konkursie na ozdobę o tematyce Halloween i jesień:
MIEJSCE 1
Laura Kłapińska z klasy
V A z Publicznej Szkoły Pod-

Młodzi gromią Gwarka
rozegranym w sobotę 7.listopada 2015 r. meczu IX kolejki
spotkań o mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych
W
zespół MKS Victorii Świebodzice rozgromił w meczu wyjazdowym
drużynę Gwarka Wałbrzych 11:1. Bogatym łupem bramkowym
w tym spotkaniu podzielili się następujący zawodnicy: Błasz - 4,
Rutkowski - 4, Koszczał, Kędzia, Onyszkiewicz. Był to ostatni
mecz zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Stawicki,
Onyszkiewicz, Sikora, Pukajczyk, Rutkowski, Błasz, Koszczał,
Cichy. Na zmiany wchodzili: Brągiel, Kedzia, Gmur, Zalas.

z rzędu naszego zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/
2016. Drużyna juniorów starszych MKS Victorii Świebodzice bez straty punktu prowadzi w tabeli tej klasy rozgrywkowej.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Siodlarz,
Laskowski, Olszówka, Dobrowolski A., Nowowiejski,
Powrózek, Borowiec, Uglis,
Jarosz, Melańczuk.
Na zmiany wchodzili: Dworzyński, Torzecki, Sieński.

Remis seniorów
rozegranym w niedzielę
8 listopada 2015 r. meczu
W
XII kolejki spotkań o mistrzo-

stawowej nr 4 im. Janusza Korczaka za dynię z duchami
Jakub Kaliś z klasy I ze
Społecznego Gimnazjum Akademickiego za stroik z czarownicą,
Kamila Wiatr z klasy III A
z Liceum Ogólnokształcącego
za rzeźbę z diabłem,
MIEJSCE 2
Joanna Drozd, Ada Bilecka, Patryk Nowotyński
z Liceum Ogólnokształcącego
za stracha „Zenka”,
Kamil Kazar ze Społecznego Gimnazjum Akademickiego za wiszącą dynię z bibuły,
MIEJSCE 3
Mikołaj Mielczarek z klasy V z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za rękę
z pająkami,

WYRÓŻNIENIA
Mikołaj Zięba z klasy III B
z Liceum Ogólnokształcącego
za lampiony,
Julia Kacprzak z klasy VI
A z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego za „straszną” girlandę,
Justyna Adamczewska
z klasy III A z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego za klatkę
z pająkiem i owadem,
Kinga Grabska, Dominika Kubiszewska, Paulina Pitner z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych za stroik
jesienny.

Wygrana młodziczek

stwo Ligi Okręgowej Seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice zremisował w meczu
wyjazdowym z drużyną Iskry
Jaszkowa Dolna 1:1 (1:1).
Bramkę dla podopiecznych
trenera Macieja Jaworskiego
zdobył Marcin Bałut.

Skład MKS Victorii Świebodzice: Jaskółowski, Drąg
Ł., Jędrasiewicz, Niemczyk,
Borek, Zyl, Błaszczak, Błażyński, Borgoń, Gawlik, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Słapek, Rosicki, Juszczyk.
I

Kickboxerzy z medalami

I

rozegranym w niedzielę 8 listopada 2015 r. meczu VI kolejki spotkań o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Młodziczek
W
zespół MKS Victorii Świebodzice wygrał w meczu wyjazdowym

awodnicy Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski
Z
wywalczyli dwa złote medale

Trampkarze najlepsi
jesienią

Muay Thai Open Poland

z drużyną UKS Jedynka Dzierżoniów 37:23 (21:16). W kolejnym
spotkaniu zawodniczki trenera Bogdana Stankiewicza zagrają na
własnym parkiecie z drużyną UKS Dobroszyce. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 15.11.2015 r. o godzinie 10:00 w hali
widowiskowo-sportowej w Świebodzicach przy ul. Mieszka
Starego 6.

rozegranym w sobotę 7 listopada 2015 r. meczu IX kolejki
o mistrzostwo Terenowej Ligi Trampkarzy zespół MKS
W
Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę

Podgórza Wałbrzych aż 11:0 (4:0). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Migoń K. - 4, Kordula - 3, Ślęzak - 2, Witkowski, gol samobójczy. Był to ostatni mecz rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
Nasz zespół został mistrzem jesieni tej klasy rozgrywkowej.
Gratulacje dla zawodników, trenera Krzysztofa Króla oraz kierownika drużyny Krzysztofa Jakubowskiego.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Zieliński, Szczepański J.,
Szafraniec, Jakubowski, Turlejski, Kordula, Gwóźdź, Cybulski, Kamiński, Witkowski, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Ołdak, Migoń K.

w kick boxing UFR TATAMI
na rozgrywanych w Hiszpanii
UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP. Najlepsi w swoich
kategoriach wagowych okazali
się Piotr Jamro (do 69 kg),

niedzielę 22 listopada o
godz. 15:00 w hali OSiR
W
odbędzie się niecodzienne

wydarzenie. Do naszego miasta przyjadą zawodnicy z Niemiec, Białorusi, a przede
wszystkim
reprezentanci
Polski, aby wziąć udział w widowiskowym show Muay Thai
Open Poland. Zawody zorganizowane są jako towarzyski
międzynarodowy mecz muaythai, jednak, pomimo że fighterzy nie będą rywalizowali

który w finale pokonał zawodnika z Danii, oraz Bartosz
Szubart (do 79 kg). To kolejne
sukcesy zawodników trenujących na co dzień w klubie
prowadzonym przez rodowitego świebodziczanina Arkadiusza Kaczmarka.
I

w ringu o pasy i tytuły, z pewnością nie zabraknie emocji.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Bona Fide, Mariusz Cieśliński i KO GYM Świebodzice oraz OSiR Świebodzice sp.
z o. o. - przewidują dwanaście
walk w głównej karcie oraz
wiele niespodzianek. Zapraszamy wszystkich miłośników
uderzanych sportów walki do
udziału i żywiołowego kibicowania.
I

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska
Sienkiewicza

l. mieszkalny 5 (36)
l. mieszkalny 5 (41)

Nr działki gruntu
748/9
410/12

obręb
3
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.

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

nieruchomość zabudowana

Obręb

807/29

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.

OGŁOSZENIE
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.

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.

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
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.
1. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Okna nowe PCV,
panele. 67 M2 cena 168 tys.
2. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m2 cena 165 tys.
3. Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na I piętrze.
Nowa część osiedla. Okna nowe PCV. 44,7 m2
cena 160 tys.
4. Wałbrzych Biały Kamień. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na II piętrze w nowym
budownictwie. Ogrzewanie miejskie. Balkon.
49 M2 cena 95 tys.

7. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m2 cena 153 tys.
8. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Świebodzic. Ogrzewanie
gazowe. Okna nowe PCV. 54 M2 cena 99 tys.
9. Sprzedam Dom w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie. Duża działka stan
deweloperski. 131 M2 cena 450 tys.
10. Sprzedam ostatnie szeregi przy ulicy
Królowej Elżbiety. Atrakcyjna cena.

KORZYSTNE DOPŁATY MDM

SPRZEDAM
MEBLE KUCHENNE

OFERTY PRACY ZE ŚWIEBODZIC
G „CYTRYNKA” ul. Piasta 52
w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca-magazynier (1/2 etatu),
cv zostawiać w sklepie
G TRANSPORT DEXTER stanowisko:
spedytor (znajomość języka
niemieckiego w stopniu dobrym),
telefon kontaktowy: 695 182 102
G ALDORA Grochotów 19 A,
stanowiska: ślusarz, spawacz,
telefon kontaktowy: 602 536 283,
e-mail: biuro aldora.pl
G PUBLIC ADDRESS POLSKA
w Świebodzicach, stanowiska:
manager projektów, stolarz meblowy,
kontakt tylko e-mail:
t.grudzinski public-address.com.pl
G USŁUGI BIUROWE Jaskulin 5,
stanowisko: pracownik biurowy

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

5. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony.
80 M2 cena 210 tys.

Podczas trwania w/w akcji należy:
G zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce
wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
G szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
o przeprowadzonej deratyzacji.

G VOLT Import Eksport ul. Ciernie
174 w Świebodzicach, stanowisko:
brukarz, telefon kontaktowy:
604 978 371, voltjanusz wp.pl
G „SMAKOSZ” Sp.J. ul. Strzegomska
14 w Świebodzicach, stanowisko:
pizzerman, kontakt telefoniczny:
509 139 245
G Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Piłsudskiego 8 w Świebodzicach,
stanowisko: sekretarka, telefon
kontaktowy: 74/666 95 86,
e-mal: ops swiebodzice.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
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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
Ulica

piątek, 13 XI 2015

+ KUCHENKA MASTERCOOK
Sprzedam zabudowę kuchenną
w bardzo dobrym stanie, szafki stojące
i wiszące, wraz z kuchenką
gazowo-elektryczną firmy Mastercook
(wolnostojąca).

ze znajomością działu sprzedaży,
telefon kontaktowy: 601 980 101,
e-mail: bearyt1973 o2.pl
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowisko:
specjalista ds. systemów grzewczych,
e-mail: kadry termet.com.pl
G Giełda Pracy w Filii PUP
w Świebodzicach w dniu 18.11.2015
r. godz. 10.00 dla ADECCO POLAND
Sp. z o.o. na stanowisko: pracownik
magazynowy miejsce pracy: Bielany
Wrocławskie (dojazd bezpłatny
zapewnia pracodawca)
G KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

Zabudowa w kształcie litery L.
Wymiary: długość zabudowy 260 i 230 cm.
Wysokość szafek: 70 cm
Kolor: olcha

Więcej informacji tel: 500 542 490

OGŁOSZENIA DROBNE
I sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia
w Świebodzicach, Osiedle
Piastowskie lub Sudeckie,
tel. 781 361 130
I wynajmę mieszkanie
30 m2, Osiedle Sudeckie,
II piętro, tel. 601 522 276.
I 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
I sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I sprzedam działkę
przemysłową

w Świebodzicach,
ul. Świdnicka
(dawny Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253

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

