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Podczas XVI Sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach
w dniu 19 stycznia podjęta
została uchwała
wprowadzająca nowe ulgi
na przejazdy komunikacją
miejską. Krwiodawcy
a także osoby, które są
dawcami np. szpiku,
uprawnieni są do
bezpłatnych przejazdów.
Wraca także bilet rodzinny,
wynikający z zastosowania
Karty Dużej Rodziny.
Przy okazji przypominamy,
kto jeszcze ma prawo do
bezpłatnych przejazdów,
jak płacić kartą zbliżeniową
i dlaczego trzeba kasować
bilety!

Świat bez nich byłby smutny.
To oni przytulają,
pocieszają, rozpieszczają
- i zawsze mają czas
dla swoich wnucząt.
To nasi najukochańsi

Babcie
i Dziadkowie.
21 i 22 stycznia tradycyjnie
przypada Ich święto.
Z tej okazji wszystkim
Babciom i Dziadkom
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia,
radości, cierpliwości
i tylko pięknych,
dobrych chwil.
Redakcja
Gazety Świebodzickiej
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Świebodzice
poszybowały wysoko!
ebraliśmy prawie 65 tys. zł
dla Wielkiej Orkiestry ŚwiąZtecznej
Pomocy!

Zobacz, jak Orkiestra grała
w naszym mieście 10 stycznia.
Fotoreportaż - str. 7-8.
Rozmowa z Zofią Marek, od
15 lat szefującą świebodzickiemu
Sztabowi - str. 5.

Co słychać u ZINY?
ielobranżowa
Spółdzielnia
W
Socjalna ZINA czyli

cztery energiczne
babki, które karmią
Świebodzice
pysznymi pierogami.
Firma dobrze sobie
radzi, a za chwilkę
smakowite „ruskie”
zjemy także
w centrum miasta.
Więcej str. 2.

Jubileuszowe Kolędowanie
z Burmistrzem
orąco zapraszamy mieszkańców miasta
w najbliższą niedzielę, 24 stycznia, do
G
spędzenia miłego, rodzinnego popołudnia

przy dźwiękach kolęd, herbacie, ciastku
i wspaniałej atmosferze. To niezaprzeczalne
atuty „Kolędowania z Burmistrzem” - wydarzenia, podczas którego wszyscy uczestnicy mają okazję razem - lub w roli solistów
- wyśpiewać najpiękniejsze, polskie kolędy.
To spotkanie w wyjątkowy sposób integruje i podkreśla rodzinny charakter Świąt
Bożego Narodzenia.
W tym roku odbędzie się już dziesiąta
edycja kolędowania.
- Zapraszamy całe rodziny, mamy przygotowane mnóstwo niespodzianek dla najmłodszych i jak zawsze liczymy, że sala
MDK będzie pełna - mówi Teresa Kożuchowicz, małżonka Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, która od początku, wraz z mężem, organizuje to wydarzenie.
Kolędowanie odbędzie się w niedzielę, 24
stycznia, o godz. 16:00 w Miejskim Domu
Kultury, ul. Wolności 13.
I

Na pierogi tylko do ZINY!
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społeczeństwo
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Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna działa już czwarty rok, rozwija się, inwestuje i ma nowe pomysły!

W

ielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
ZINA to bez wątpienia jeden z najbardziej udanych projektów
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- To trochę jak ukochane dziecko, ale naprawdę udało się
w tym projekcie zrealizować
pełną idee pomocy społecznej,
bo wykluczone przez lata z rynku pracy panie znalazły swoje
miejsce, pracują, rozwijają się.
To naprawdę świetnie działa

- mówi Izabela Siekierzyńska,
dyrektor OPS. I rzeczywiście,
Spółdzielnia ZINA daje sobie
radę już czwarty rok, właśnie
zakupiła nowoczesny sprzęt
gastronomiczny i szykuje się do
otwarcia małej gastronomii
w Centrum miasta.
Tworzą ją cztery sympatyczne
panie, którymi „dowodzi” Zina
Jampolska, szefowa, dobry
duch, pełna energii, życzliwości
i uśmiechu dla ludzi.

- Bardzo się cieszę z tego
nowego sprzętu, zwłaszcza
z maszyny do robienia ciasta.
Nareszcie koniec z ręcznym
wyrabianiem - śmieje się Zina.

Rzeczywiście, spółdzielnia kojarzona jest przede wszystkim
z pysznymi pierogami, które do
tej pory panie robiły własnymi
rękami.

- Do tego udało się jeszcze
kupić gazówkę z piecem konwekcyjnym - wychodzą pyszne
ciasta - oraz wałkownicę do ciasta. Te urządzenia naprawdę bardzo ułatwiają prace - dodaje
Zina.
Nowe zakupy inwestycyjne
uzupełnia jeszcze dostawczy
berlingo, którym rozwożone są
zamówienia po mieście. A dosłownie na dniach ZINA uruchamia nowe przedsięwzięcie: sklepik z własnymi wyrobami garmażeryjnymi, z możliwością

szybkiego zjedzenia na miejscu
zupy, pierogów, krokietów.
- Mam nadzieję, że to dobry
pomysł, brakuje takiego miejsca
w centrum miasta, u nas będzie
można smacznie i tanio coś zjeść
i kupić obiad do domu - mówi
Zina Jampolska.
Punkt zacznie działać pod koniec stycznia, mieścił się będzie
w dawnej lodziarni przy ul. Sienkiewicza.
Trzymamy kciuki, powodzenia!
I

Krótka historia Ziny
WSS ZINA powstała w kwietniu 2012 roku, jako efekt projektu
realizowanego przez OPS, mającego na celu aktywizację
zawodową kobiet.
ZINA prowadzi miejską jadłodajnię, organizuje catering
na zamówienie, dostarcza także swoje wyroby do świebodzickich
sklepów. Mieszkańcy chętnie pytają o pierogi ruskie od ZINY
- bo są naprawdę pyszne.
Nazwa ZINA pochodzi od imienia Ziny Jampolskiej, jednej
ze współzałożycielek spółdzielni, która pochodzi z Ukrainy,
ale od wielu lat mieszka w Świebodzicach.
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Wraca bilet rodzinny i...
wieści z sesji
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Zasłużeni krwiodawcy oraz dawcy szpiku
lub organów - jeżdżą za darmo. Wraca bilet rodzinny.
To nowości, jeśli chodzi o miejską komunikację.
Świebodziczanie od stycznia korzystają z nowych
autobusów miejskich i wciąż jeszcze „przyzwyczajają”
się do nowych zasad

P

odczas XVI Sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach w dniu 19 stycznia
podjęta została uchwała
wprowadzająca nowe ulgi na
przejazdy komunikacją miejską.
Krwiodawcy a także osoby,
które są dawcami np. szpiku,
uprawnieni są do bezpłatnych
przejazdów. Wraca także bilet
rodzinny, wynikający z zastosowania Karty Dużej Rodziny.
Na mocy uchwały Rady
Miejskiej wprowadzone zostały
bezpłatne przejazdy dla zasłużonych krwiodawców.

- Chodzi o osoby, które
oddały - w przypadku
mężczyzn po-nad 6 litrów,
w przypadku kobiet - ponad 5 litrów krwi - wyjaśnia burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Ulga dotyczy także osób, które są
dawcami organów czy szpiku do
przeszczepu.
Rodziny z trojką i więcej dzieci ponownie będą mogły korzystać z biletu rodzinnego w wysokości 50 gr. Od początku nowego roku miasto nie mogło tej ulgi
stosować, ponieważ wojewoda

zakwestionował wcześniejszą
uchwałę RM dotyczącą właśnie
pakietu ulg w ramach KRD.
Ceny biletów na przejazdy
miejską komunikacją pozostają
bez zmian - to 2 zł bilet normalny, 1 zł bilet ulgowy ustawowy
50% i bilet ulgowy gminny 40%
- 1,20 zł. To najniższe stawki
w regionie.
Uchwała została przyjęta 17 głosami za przy
3 wstrzymujących, nikt nie
był przeciw.
W trakcie dyskusji nad
tą kwestią, która pojawiła
się także w punkcie interpelacji i zapytań, Prezes
ZGK Świebodzice Kacper
Nogajczyk wyjaśniał, jak wyglądają pierwsze trzy tygodnie
funkcjonowania miejskiej komunikacji. Dla przypomnienia
- od stycznia prowadzi ją właśnie ZGK, na zlecenie gminy.
Przez wiele poprzednich lat robi-
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ła to firma zewnętrzna, i okazuje
się, że pasażerowie mają wiele
związanych z tamtym okresem
przyzwyczajeń.
- Obecnie nie ma tzw. biletów
darmowych, to znaczy jeśli ktoś
ma uprawnienie do bezpłatnego
przejazdu - czyli jest osobą po
70. roku życia, inwalidą, niepełnosprawnym, itd. (patrz ramka),
to po prostu wsiada do autobusu
i zajmuje miejsce - mówił Kacper Nogajczyk. - A wciąż jest
tak, że osoby idą do kierowcy
i proszą o darmowy bilet, bo tak
to kiedyś funkcjonowało.
Podobnie jest z wsiadaniem
do autobusu - pasażerowie z przyzwyczajenia wsiadają przednimi
drzwiami, kupują bilet u kierowcy - ale go nie kasują przyjmując, że sam zakup biletu wystarczy, jak to było kiedyś. Bilet
trzeba skasować, w przeciwnym
razie możemy zapłacić mandat
za nieopłacony przejazd.

- W naszych autobusach
można także płacić kartą zbliżeniową za przejazd. Pasażer nie
otrzymuje biletu, bo podczas
ewentualnej kontroli pobierany
jest odczyt bezpośrednio z karty,
nie ma potrzeby drukowania
biletu
- wyjaśniał Kacper Nogajczyk.
Obie strony - pasażerowie
i ZGK - ciągle jeszcze uczą się
nowych zasad, potrzeba jeszcze
trochę czasu, by nowe zasady
zakupu biletów, kasowania, itd.
utrwaliły się w świadomości
mieszkańców, a po I kwartale
dowiemy się także jak finansowo wygląda funkcjonowanie
miejskiej komunikacji. ZGK
podkreśla, że nie oszczędza na
udogodnieniach, autobusy są
ogrzewane, klimatyzowane, jest
pełny dostęp do wi-fi. - Staramy
sie, aby pasażerowie mieli jak
najwyższy komfort podróży,
odpowiadający wysokiej jakości
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kupionych przez gminę pojazdów.
Poniżej w ramce zamieszczamy pełną treść uchwały, w której
wyszczególnione są ulgi dla
poszczególnych grup. A na str.
9-10 drukujemy aktualny rozkład
jazdy autobusów miejskich, warto go wyciąć i zachować. Już
wkrótce będzie dostępny także
w wersji mobilnej na smartfony.

UCHWAŁA NR XVI/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 50 a ust. l i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1440) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.915) uchwala się co następuje:

§1. 1) Ceny biletów za usługi przewozowe
świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice ustala się następująco:
a) bilet jednorazowy- 2 zł 00 gr.
b) bilet jednorazowy ulgowy ustawowy 50% 1zł 00 gr.
c) bilet jednorazowy ulgowy gminny 40% - 1
zł 20 gr.
d) bilet miesięczny - 70 zł 00 gr.
e) bilet półmiesięczny - 35 zł 10 gr.
f) bilet miesięczny ulgowy - 40 zł 00 gr.
g) bilet półmiesięczny ulgowy - 20 zł 00 gr.
h) za przewóz zwierząt, bagażu podręcznego o
wymiarach powyżej 60 cm x
40 cm x 20 cm - 2 zł 00 gr.
i) bilet jednorazowy rodzinny 25% - 50 gr
j) bilet miesięczny rodzinny - 30 zł
2) Ceny biletów, o których mowa w ust. 1,
zawierają podatek VAT.
§2. Zasady korzystania z przejazdów ulgowych
i bezpłatnych ustala się
następująco:
1) Do korzystania z przejazdów bezpłatnych
uprawnieni są:
a)
członkowie parlamentów Państw
Członkowskich Unii Europejskiej - na podstawie
legitymacji,
b) dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca
do siedzenia - na podstawie dowodu osobistego
bądź innego dokumentu stwierdzającego wiek
dziecka,
c) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat nierealizujące obowiązku szkolnego w placówkach
oświatowych z powodu choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie, którzy
ukończyli 18 rok życia - na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiednią instytucję o
wypłaceniu dodatku pielęgnacyjnego,
d) uczniowie szkół specjalnych i towarzyszący
im opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok życia na
trasie dom szkoła - na podstawie legitymacji szkoły specjalnej,

e) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość,
f) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie
legitymacji inwalidy wojennego lub legitymacji
wojskowej wydanej przez uprawniony organ,
g) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok życia - na podstawie decyzji uprawnionego organu lub dokumentu wydanego przez
organ powołany do orzekania o stopniu niepełnosprawności i dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
h) ociemniali, niewidomi i towarzyszący im
przewodnicy, którzy ukończyli 13 rok życia albo
pies przewodnik - na podstawie legitymacji wydanych przez uprawniony organ,
i) umundurowani funkcjonariusze Straży
Miejskiej,
j) umundurowani funkcjonariusze Policji do
stopnia aspiranta włącznie,
k) umundurowani żołnierze Żandarmerii
Wojskowej do stopnia sierżanta sztabowego
włącznie,
l) żołnierze czynnej służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie i osoby odbywające
zastępczą służbę wojskową - na podstawie książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem,
ł) osoby represjonowane w związku z deportacją
do ZSRR - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy.
m) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach wykonujący czynności służbowe za okazaniem legitymacji pracownika
socjalnego.
n) asystenci rodzinni Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach wykonujący czynności służbowe za okazaniem legitymacji asystenta
rodzinnego.
o) zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie
legitymacji.
p) dawcy organów do przeszczepu na podstawie
legitymacji.

2) Do korzystania z przejazdów ulgowych ustawowych uprawnieni są:
a) studenci szkół wyższych, policealnych i
pomaturalnych - na podstawie legitymacji studenckiej lub szkolnej,
b) emeryci i renciści - na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokumentu potwierdzającego
nabycie praw do renty lub emerytury,
c) osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego i lekkiego na podstawie dokumentu wydanego przez organ powołany do orzekania o stopniu
niepełnosprawności,
d) współmałżonkowie emerytów i rencistów na
których pobierane są dodatki rodzinne lub inne
świadczenia równorzędne - na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z odpowiednim wpisem i dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli obowiązek zamieszczenia takiego wpisu przewidują
przepisy obowiązujące w systemach prawnych
państw członkowskich Unii Europejskiej,
e) kombatanci i osoby represjonowane - na podstawie legitymacji uprawniającej do ulgi.
3) Do korzystania z przejazdów ulgowych
gminnych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej,
b) dzieci w wieku 4-6 lat na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
4) Do korzystania z przewozów jednorazowych
rodzinnych i przewozów miesięcznych rodzinnych
uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej
Rodziny, zwana dalej "Kartą" wydaną w oparciu o
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 ze zm.) za okazaniem Karty.
§3. 1) Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:
a) za przejazd bez ważnego biletu - 50-krotność
ceny biletu za przejazd jednorazowy,

b) za brak ważnego dokumentu uprawniającego
do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego - 50-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
c) za brak ważnego biletu na przewóz zwierząt,
bagażu podręcznego o wymiarach powyżej 60 cm
x 40 cm x 20 cm - 20-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
d) za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu
albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na
warunkach szczególnych - bez zachowania tych
warunków - 20-krotność ceny biletu za przejazd
jednorazowy,
e) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny - 150-krotność ceny biletu
za przejazd jednorazowy,
f) za celowe zniszczenie pojazdu lub jego części
- według kalkulacji usunięcia szkody.
2) W przypadku natychmiastowego uiszczenia
opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do
uiszczenia tej opłaty wysokość opłaty dodatkowej
ustalonej jak w pkt od1 do 5 obniża się o 30%.
§4. W środkach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice bilety sprzedawane będą przez kierowców
pojazdów zbiorowego transportu publicznego.
§5. Traci moc uchwała Nr XXXII/180/08 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 czerwca
2008 r. sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice
(Dziennik
Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego Nr 207 poz. 2310 ze zm.).
§6. Wykonanie uchwały powierza
Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

się

§7. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz rozplakatowaniu w środkach transportu
zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice.

SESJA KRÓTKO...

Zmiany w budżecie

Przesunięcia po stronie wydatków to najważniejsze zmiany w budżecie
gminy na 2016 rok. Chodzi o kwotę 350
tys. zł, które przeznaczone będą na: programy polityki zdrowotnej - 21.000 zł,
kulturę i ochronę dziedzictwa - 65.000
zł, zadania z zakresu kultury fizycznej 63.400 zł oraz 200.000 zł na zakupy

inwestycyjne. Chodzi o zakup samochodu służbowego, który zastąpi wysłużonego, ponad dziesięcioletniego busa.
Warto dodać, że Gmina Świebodzice
kolejny rok będzie szczepić dziewczynki przeciwko HPV - przeznaczono na to
w budżecie 15.000 zł, a także finansować dodatkowe patrole policyjne - również przewidziano na to kwotę 15.000
zł. I to nie jedyne wsparcie dla świebo-

dzickiej policji. Samorząd przeznaczy
80.000 zł na dofinansowanie zakupu
samochodu dla naszych funkcjonariuszy.

łania Narkomanii dla gminy Świebodzice na rok 2016 oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
gminy Świebodzice na lata 2016-2020.

Rada przyjęła także Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

Podczas sesji uchwalone zostały dwa
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego a także ważna uchwała,

Programy przyjęte

Plany i studium

dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Wiele zapisów tego dokumentu zdezaktualizowało się, a w międzyczasie przybyło również aktów
prawnych, które w istotny sposób
wpływają na zapisy zawarte w studium
(m. in. ustawa o odpadach, rewitalizacji,
itp.

Ostatni dzwonek
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wieści z miasta
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To już ostatni dzwonek - przyłącz się do miejskiej
kanalizacji. Dla tych, którzy nie wykonają
ustawowego obowiązku, będą kary

O

d 2007 w naszym
mieście prowadzone
jest na szeroką skalę
porządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej.
Ponad 80% miasta posiada już
sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wybudowanej
dzięki unijnym dotacjom
i wkładowi własnemu budżetu
miasta. Teraz przyszedł czas na
mieszkańców, właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są do podłączenia się do
miejskiej sieci. Można skorzystać z dotacji na to zadanie. Jest
to obowiązek, który musi być
zrealizowany. Kto się nie przyłączy - musi się liczyć z karą

finansową. Od 1 marca urzędnicy będą podejmować czynności kontrolne.
To ustawowy
obowiązek
Zgodnie z obowiązującym
prawem, właściciele nieruchomości, którym umożliwiono
przyłączenie budynków do
sieci kanalizacji sanitarnej, są
zobowiązani do niezwłocznego
przyłączania nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej nakłada art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gmi-

Zostań członkiem
Świebodzickiej Rady
Seniorów
grudniu 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej w ŚwieW
bodzicach powołana została

Świebodzicka Rada Seniorów.
Ma być to organ doradczy i konsultacyjny dla władz samorządowych, zajmujący się problemami środowisk seniorów w naszym mieście.
Rada składać się będzie z 15
członków. Właśnie rozpoczął się
nabór. Jakie należy spełnić warunki?
Członkami Świebodzickiej
Rady Seniorów mogą zostać
przedstawiciele seniorów oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych
zrzeszających
osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych.
Ostatecznego wyboru ŚRS spośród wszystkich zgłoszonych
kandydatur dokona Rada Miejska w Świebodzicach.

Kandydat do pracy w Radzie
Seniorów zgłasza się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszenia dostępny jest
w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, oraz na portalu miejskim www.swiebodzice.pl.
Integralną częścią zgłoszenia
jest lista minimum 20 (słownie:
dwudziestu) podpisów mieszkańców Świebodzic, popierających danego kandydata.
Kandydaci mogą zgłaszać się
w terminie do 29 lutego 2016 r.
Wypełniony formularz wraz
z listą podpisów należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, do 29 lutego 2016 r., do
godz. 15:00.
I

UWAGA! Nowy numer konta
dla opłat za śmieci

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 inaczej
dokonujemy wpłat za śmieci. Opłatę regulujemy
bezpośrednio do zarządców
(wspólnot lub mieszkań komunalnych)
i spółdzielni mieszkaniowych.
W przypadku najemców oraz użytkowników lokali
komunalnych opłatę wnosimy do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości. Można to zrobić gotówką
w kasie MZN lub przelewem na rachunek bankowy
o numerze 66 2030 0045 1110 0000 0229 6750,
z góry w terminie do 10 dnia każdego MIESIĄCA.
Pozostałe osoby i firmy mogą dokonywać wpłat
na specjalnie utworzone konto
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach:
nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830.
Przypominamy także, że stawka za śmieci
na jedną osobę od stycznia 2016 roku
wynosi 12,90 zł (było 12,92 zł).

nach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość
została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków,
przed budową sieci kanalizacyjnej.
Są dotacje, skorzystaj
Wszyscy rozumiemy, że
wykonanie przyłącza wiąże się
z kosztami - tu jednak samorząd także ma ofertę. Do 30
czerwca 2016 r. można ubiegać
się o dotację celową na pokrycie części kosztów budowy
przyłącza do istniejącej sieci
sanitarnej - w wysokości do
50% wartości zadania. Wielu
mieszkańców już skorzystało
z tego dofinansowania. Niestety, spora grupa mieszkańców
nie podjęła jeszcze kroków

związanych z przyłączeniem
się do sieci. Warto sobie uzmysłowić, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
nie znajduje żadnego prawnego
uzasadnienia. W takim przypadku gmina ma umocowanie
prawne do wydania decyzji
nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny
(art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach).
Czy chcesz, aby twoje
miasto było czyste?
Ogromne, jeśli chodzi o nakłady finansowe, inwestycje
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związane z budową kanalizacji
w mieście, były podyktowane
poprawą czystości otaczającego nas środowiska, głównie
stanu rzeki Pełcznicy. Przypomnijmy tylko krótko: w 2010 r.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zakończył
potężne zadanie porządkującą
gospodarkę ściekową w rejonie
ulic Ciernie, Wodnej, Bocznej,
Piłsudskiego, Wiejskiej, Armii
Krajowej, Solnej, Zamkowej,
oraz części ul. Długiej i ul. Mikulicza.
Gmina Świebodzice w 2015 r.
zrealizowała podobną inwestycję w rejonie ulic: Jelenio-górskiej, Łącznej, Sikorskiego,
Mikulicza, Ofiar Oświęcimskich, M. Skłodowskiej -Curie,
Chmielnej, Granicznej. Wybudowano nową sieć kanalizacji
sanitarnej, dzięki czemu ścieki

socjalno-bytowe - zamiast do
Pełcznicy - płyną do oczyszczalni w Cierniach, gdzie są
oczyszczane .
Jeśli teraz poszczególne
posesje nie podłączą się do sieci
- to tak, jakbyśmy zmarnowali
te wszystkie setki milionów
złotych, wydane po to, by
osiągnąć pewien globalny efekt
ekologiczny. Warto spojrzeć na
to z tej perspektywy, a nie tylko
z punktu widzenia wydatków
własnego portfela. Świadomość ekologiczna w społeczeństwie rośnie, o ochronie
środowiska dzieci uczą się
w szkołach, segregujemy śmieci, staramy się oszczędzać energię, itd. Podłączenie swojego
domu do kanalizacji to właśnie
dbanie o środowisko.
I

Nie pójdzie siedzieć
za szalony rajd po ulicach
P

rokurator
Rejonowy
w Świdnicy skierował do
sądu rejonowego wniosek
o umorzenie postępowania karnego wobec tymczasowo aresztowanego 34-letniego Józefa B.,
mieszkańca Świebodzic. Mężczyzna w sierpniu ub. roku pędził ulicami miasta, nie reagując na wezwania policjantów.
Efektem rajdu były trzy uszkodzone radiowozy a przede
wszystkim stworzenie realnego
niebezpieczeństwa dla innych
kierowców. Józef B. okazał się
niepoczytalny i nie będzie odpowiadał przed sądem.
Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, 33-letni
wówczas mieszkaniec Świebodzic, w dniu 30 sierpnia 2015 r.
w godzinach popołudniowych,
kierując samochodem VW Passat, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej w Komorowie, podjął ucieczkę, któ-

rą kontynuował po drogach
W382 i K35, przejeżdżając
przez Milikowice, Słotwinę,
Świdnicę, Nowy Jaworów,
Grochotów, Świebodzice, popełniając w trakcie jazdy szereg
wykroczeń drogowych, uszkadzając znaki drogowe oraz trzy
radiowozy policyjne.
W pościgu za podejrzanym
brało udział kilka radiowozów
policyjnych, w tym wyposażonych w wideorejestratory, trzy
policyjne samochody uległy
zniszczeniu na skutek zachowania ściganego. Policjanci w celu
powstrzymania podejrzanego
użyli także broni służbowej. W
wyniku jej użycia nikt nie ucierpiał.
Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany o godzinie
19.50 na terenie Świebodzic, na
ulicy Wiejskiej- policjanci zrobili tu blokadę z radiowozów.
Furiat za kierownicą miał 0,19

mg/dm3 alkoholu, co oznacza,
że prowadził samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, w rozumieniu art. 87§ 1
kodeksu wykroczeń. Dodatkowo na podstawie badań toksykologicznych ustalono, że
w chwili zdarzenia podejrzany
znajdował się pod wpływem
amfetaminy.
W śledztwie prokurator
przedstawił Józefowi B. zarzuty
sprowadzenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa katastrofy
w ruchu lądowym, prowadzenia samochodu pod wpływem
narkotyku, zniszczenia radiowozów policyjnych i dokonanie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji poprzez próbę
najechania na nich prowadzonym przez siebie samochodem.
Podejrzany usłyszał także zarzuty kierowania w dniu 30
sierpnia 2015 r. gróźb karalnych
pod adresem dwóch znanych

Dotacje dla organizacji - cd.
ozstrzygnięto pierwszy etap konkursu na dotacje
dla organizacji i stowarzyszeń, działających w sfeR
rze pomocy społecznej, kultury, sportu, edukacji

i zdrowia. W piątek, 22 stycznia, komisja konkursowa
rozdzieli pozostałe fundusze.
Po pierwszym etapie wiadomo, że Wsparcie z budżetu gminy w 2016 roku otrzymają:
G z zakresu pomocy społecznej - Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna ZINA, która po raz kolejny prowadzić będzie jadłodajnię miejską, przygotowującą
posiłki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
miasta. Kwota dofinansowania to 100.000 zł
G z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej - Miejski Klub Sportowy Victoria Świebodzice - 330.000 zł;
G z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie
„Odnowa” - 20.000 zł, Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna ZINA - 5.400 zł na prowadzenie Klubu
Integracji Społecznej;
G z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
- Fundacja REM - 6.000 zł.

mu kobiet, naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich
i spowodowania obrażeń ciała
drugiej.
W toku śledztwa uzyskano
opinię biegłych psychiatrów
i biegłego psychologa sądowego, z których wynika, że podejrzany w chwili popełnienia
wszystkich zarzuconych mu
czynów z przyczyn chorobowych miał całkowicie zniesioną
zdolność do rozpoznania ich
znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie biegli uznali, że stan zdrowia podejrzanego wymaga
umieszczenia w zamkniętym
zakładzie psychiatrycznym.
Sprawa będzie rozpoznana w
Sądzie Rejonowym w Świdnicy.
Józef B. jest znany świebodzickim policjantom, był notowany.
I

I znowu zalała nas fala radości
ze wspólnego pomagania
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

N

a nic się zdała fala
hejtu, a nawet polityczne pohukiwania pod
adresem WOSP i Jurka
Owsiaka. Świąteczne granie
i pomaganie znów dało efekt
w postaci fantastycznej zbiórki
na leczenie maluszków i godną
opiekę seniorów. W Świebodzicach ponownie padł rekord
zbiórki - świebodziczanie przekazali na Orkiestrę 64.578, 27 zł.
O ponad 11 tysięcy więcej, niż
w roku 2015.

Finał WOŚP

Od niedzielnego poranka, 10
stycznia, ponad setka wolontariuszy wędrowała ulicami miasta, zapraszając do wsparcia
Orkiestry. Bo siłą tej akcji są
przecież młodzi ludzie.
24. Finał WOŚP punktualnie
o 13:00 otworzyli: szefowa
świebodzickiego Sztabu Zofia
Marek i Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz - od kilku lat
honorowy patron naszego finału.
- Wierzę, że ta niesamowita
Orkiestra będzie grać do końca

świata i jeden dzień dłużej,
bawmy się i pomagajmy razem,
bo na tę pomoc czekają dzieci
i osoby starsze - zachęcał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Zresztą, pan burmistrz nie tylko
zachęcał, ale i czynnie wspierał
zbiórkę, zaopatrując się w domowe ciasta niemal na każdym
stoisku, a później także biorąc
udział w licytacji.
Wśród aktywnie licytujących
i wspierających Orkiestrę był
także radny Jarosław Dąbrowski, a radny Marek Jakubina
z synem Kacprem zebrali do
puszki ponad 3 tys. zł, brawo!
Orkiestrowe granie rozpoczęły tradycyjnie występy naszych milusińskich z miejskich
przedszkoli publicznych i niepublicznych - tu jak zawsze widownia była pełna, a przejęci
rodzice i dziadkowie z entuzjazmem reagowali na popisy swoich pociech. Nie zabrakło występów wokalnych i tanecznych
uczniów świebodzickich szkół,
na dzieci czekały liczne atrakcje

piątek, 22 I 2016

w postaci malowania twarzy,
loterii, strzelania z łuku; nieco
starsi mogli spróbować swoich
sił za kółkiem rajdowych aut, bo
w tym roku świebodzicką WOŚP
odwiedzili rajdowcy z Bielawy.
Dla wszystkich były słodkości,
domowe wypieki, sałatki, czy
gorąca grochówka; było też coś
dla zdrowia - możliwość zmierzenia sobie ciśnienia czy poziomu cukru. Zagrała - i to naprawdę ostro - kapela Quardia ze
Strzegomia, świetny występ dał
Adam Mladenis, a swoimi
anielskimi głosami zaczarowały
publiczność Asia Siwarska
i Asia Mirowska.
Na placu szkolnym „czadu”
dawali rajdowcy z Bielawy,
a instruktorzy Wyższej Szkoły
Jazdy pokazywali, jak bezpiecznie poruszać się w trudnych
warunkach.
Fantastycznie wypadła orkiestrowa zbiórka, zorganizowana
przez świebodzicki Klub Honorowych Dawców Krwi - chętnych było 68 osób, a krew odda-

Gramy, bo lubimy pomagać!

ły ostatecznie aż 53 osoby.
Zebrano w sumie blisko 24 litry
krwi, brawo krwiodawcy!
Gorąco było także podczas
licytacji, uczestniczy nie skąpili
grosza na przekazane przedmioty, wśród licytujących był m. in.
burmistrz Kożuchowicz, który
„zgarnął” orkiestrowe gadżety,
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a także lokalni przedsiębiorcy
i wspaniali, hojni mieszkańcy
naszego miasta.
Fotoreportaż z wydarzenia na
str. 7-8.
Relacja video Miejskiej Telewizji Internetowej na:
www.swiebodzice.pl.

Rozmowa z Zofią Marek, od 15 lat szefową Świebodzickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

G Gazeta Świebodzicka: - Jak Pani
ocenia tegoroczną edycję WOŚP ?
Zofia Marek: - To był chyba najpiękniejszy Finał WOŚP! Na przekór
wszystkim, którzy „wróżyli” Jurkowi
Owsiakowi klapę, wbrew „Wielkiej
Świątecznej Nagonce” - Orkiestra zagrała jeszcze mocniej.
Bo ludzie mają dosyć sporów i politycznych podziałów, powszechnego
narzekania. Po raz kolejny pokazaliśmy
podczas 24. Finału nie tylko w Polsce
(sztaby WOŚP działały przecież w wielu krajach Europy i nie tylko), że zjednoczeni taką siłą możemy góry przenosić, pokonywać wszystkie trudności,
potrafić kochać drugiego człowieka niosąc mu pomoc i nadzieję. Przy tym być
razem i świetnie się bawić.
G W czym - lub w kim - tkwi siła
świebodzickiej edycji?
- Siła świebodzickiej edycji WOŚP
tkwi w ludziach, wspaniałych mieszkańcach Świebodzic i świebodzickiej
młodzieży, jedynej takiej pod słońcem.
Nasze finały mają charakter familijny,
już pokoleniowy. Występy przedszkolaków, utalentowanych uczniów naszych
szkół przyciągają tłumy rodziców,
dziadków, znajomych. Oprócz tego, co
się dzieje przez 8 godzin (!) na scenie,
każdy może znaleźć coś dla siebie
w kuluarach imprezy. Było nie tylko
strzelanie z łuku z Ameoli, ale też porady medyczne za serduszko Przychodni
Salmed, jazdy na trolejach autami
Wyższej Szkoły Jazdy, malowanie twarzy, zdjęcia w Fotelu Burmistrza
i z bohaterami Gwiezdnych Wojen, gry
i zabawy z harcerzami ze Szczepu ZHP
Imago, pokazy robotów, trening rzutu
do kosza z MKS Victoria, oferta specjalistycznych badań z Novum. Można
było zjeść grochówkę, pajdę chleba ze
smalcem, przepyszne ciasta, sałatki,
tosty. Nie sposób wymienić wszystkiego.
107 wolontariuszy mogło ogrzać się,
wypić gorącą herbatę, zjeść tosta

w Kawiarence pod Serduszkiem. Siłą
świebodzickiego „grania” jest też nasz
Sztab, który od lat tworzą w większości
ci sami, wspaniali ludzie, nauczyciele
świebodzickich szkół. Najczęściej niewidoczni, pracują ze mną już od października nad kolejnym Finałem.
G Jakie było Pani zdaniem
- najważniejsze wydarzenie
podczas tegorocznego Finału?
- Dla mnie, jako Szefa Sztabu,
wszystkie elementy naszego Finału są
ważne, cenne. W centrum uwagi są
przede wszystkim wolontariusze. To oni
wychodzą kwestować z puszkami na
ulicę, to na nich spada największy ciężar
akcji. Ale gdybym miała takie wydarzenie wymienić w tym Finale, to byłaby to
towarzysząca imprezie (po raz trzeci!)
akcja zbiórki krwi. I tu też polecieliśmy
wysoko, wyżej niż marzenia! Świebodzice okazały się najlepsze w regionie.
Przy zarejestrowanych 68 osobach krew
oddało 53 świebodziczan, co daje 23,85
litra bezcennej krwi. I jak nie mówić, że
Świebodzice to miasto Pięknych Ludzi!
Atrakcją zewnętrzną, oprócz jazdy na
trolejach Wyższej Szkoły Jazdy były
samochody wyścigowe, bolidy. Krzysztof Chorąży i Przyjaciele z Bielawy
przyciągnęli tłumy zafascynowane „ślizgami” i pięknymi maszynami. Kierowcy kilkakrotnie wymieniali opony,
a wszystko to absolutnie za serduszko.
Na pewno akcję „Szybcy i Piękni” powtórzymy w 25. Finale.
G Ile lat w naszym mieście odbywają
się Finały WOŚP, jak wyglądały na
początku?
Trudno mi tu precyzyjnie określić
rok, bo pierwsze świebodzickie Finały
miały Sztab w Miejskim Domu Kultury.
Ja „ szefuję” już od IX Finału, historycznego Finału, bowiem działały
wtedy 2 Sztaby, w MDK i Gimnazjum
nr 2. Zebraliśmy wtedy łącznie 12 tys.
złotych, a Światełko do Nieba puszczałam z p. Emilią Witkowską (Szefową

Sztabu w MDK) z dachu szkoły. To
było niesamowite przeżycie!
Następne Finały odbywały się w Gimnazjum nr 2. Korytarze szkoły, hol,
pokój nauczycielski, sale lekcyjne
a nawet gabinet dyrektora zamieniały
się w stoiska, kawiarenki, pokój rozliczeń. Jeszcze kilka dni po Finale na
korytarzach unosił się zapach ciast,
tostów, grochówki. Miało to swój niezaprzeczalny urok. Z sentymentem wspominam ten czas. Ale impreza się rozrastała, zaczęliśmy poszukiwać większego lokum. I tak dzięki gościnnym murom OSiR, oddanym pracownikom
Spółki oraz osobie samego prezesa
Janusza Zielińskiego mamy od kilku
lat wspaniałe miejsce. Mamy nadzieję,
że tak już pozostanie.
G Świebodziccy wolontariusze są
częstym gościem w Fundacji Jurka
Owsiaka, jesteśmy tam zauważani,
dobrze postrzegani?
- Tak, rzeczywiście już trzykrotnie
byliśmy w Fundacji. To trzeba zobaczyć, jakim potężnym logistycznym
zadaniem jest organizacja takiej jednodniowej imprezy, jaką jest Finał WOŚP.
Dziesiątki młodych ludzi, najczęściej
wolontariuszy, pracuje już od wakacji
nad zredagowaniem programu Finału,
rejestracją sztabów, naborem wolontariuszy, grafiką. Trzeba przygotować
i wysłać do sztabów plakaty, puszki,
regulaminy, zasady rozliczenia zbiórki.
W tym roku w czasie wizyty w Fundacji 2 stycznia udało się nam spotkać
z samym Jurkiem. Z wielkim szacunkiem i uznaniem mówił o pracy takich
małych sztabów, jak nasz. Ujął nas
swoją serdecznością i bezpośredniością.
Wracaliśmy z Warszawy nie tylko z identyfikatorami , ale i mnóstwem gadżetów
Fundacji WOŚP z autografami samego
Jurka, które zlicytowaliśmy w czasie
Finału. Relację z naszej wyprawy do
Warszawy można zobaczyć na naszej
stronie : www.wospswiebodzice.pl

G Dlaczego warto grać dla WOŚP?

- Przytoczę tylko liczby: przez te lata
„grania” Fundacja przeznaczyła 650
000 000 (!) złotych na sprzęt medyczny
w polskich szpitalach. Nasz Szpital
Mikulicz w Świebodzicach tylko po 22.
Finale otrzymał sprzęt na oddział geriatrii o wartości ponad 260 tys. złotych,
a w tym roku czekamy na najwyższej
generacji ultrasonograf, pompy infuzyjne i insulinowe, sprzęt uzupełniający.
Na całym świecie działalność charytatywna wspiera państwową służbę zdrowia, ale nikt nie robi tego tak, jak Jurek
Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. „ Jak wy to robicie ? - pytają
często obserwatorzy zagraniczni. To
takie pospolite ruszenie, na pomoc innym!
Nie interesują mnie medialne uwagi
o pracy Fundacji, bowiem od 15 lat jako
Szef Sztabu działając na rzecz Fundacji
WOŚP, jestem jednoosobowo odpowiedzialna za organizację zbiórki,
a potem rzetelnie rozliczana ze
swojej pracy. Wątpiąc w to, co
robi Jurek Owsiak i Fundacja
WOŚP, to tak jakby wątpiono
w moją uczciwość, w uczciwość setek czy tysięcy osób,
Szefów Sztabów i wolontariuszy
w całym kraju.
Na koniec zacytuję wypowiedź samego Owsiaka : „Każdy ma wybór, tyl-

ko nie przeszkadzajcie tego robić. Dzięki nam dzieci żyją. ...My nie mamy rozgraniczeń komu pomagać bardziej,
komu mniej ..”
Muszę też wspomnieć o niesamowitym oddziaływaniu wychowawczym
idei WOŚP, kształceniu u młodych ludzi
wrażliwości na potrzeby innych dzieci
i osób w podeszłym wieku . To już kolejne pokolenie moich uczniów z dumą
nosiło identyfikator 24. Finału.
Trzymajmy się
hasła: „Gramy,
bo lubimy pomagać
innym!”.

Podziękowania
W imieniu Sztabu 24. Finału WOŚP Świebodzice dziękuję absolutnie wszystkim
mieszkańcom Świebodzic i okolic za okazaną pomoc i bycie razem z nami,
za to, że znowu zagraliśmy wspaniale, głośno, kolorowo. Byliśmy pełni serca,
przyjaźni i miłości.
Panu Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi dziękuję za objęcie po raz
kolejny naszej imprezy Honorowym Patronatem.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i wolontariuszom ze Starych Bogaczowic.
Zachęcam do odwiedzania naszej strony i Facebooka.
Siema! Przygotowania do 25. Finału już rozpoczęliśmy!
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BIZNES

Capricorn
po raz siódmy
GAZELĄ BIZNESU

Capricorn rozpoczął Nowy Rok z kolejnym - siódmym w historii firmy, tytułem GAZELI BIZNESU.
Po raz pierwszy przedsiębiorstwo przystąpilło do konkursu w 2006 roku - tegoroczna Gazela to czwarty tytuł
z rzędu dla Capricornu. Statuetka to efekt docenienia przez
kapitułę ośmiokrotnego wzrostu poziomu przychodów
w porównaniu z rokiem 2006 oraz 120-procentowa dynamika wzrostu przychodu w stosunku do roku 2014.
Ranking Gazele Biznesu - to ranking najdynamiczniej
rozwijających się małych i średnich firm w Polsce, przygotowywany przez Coface Poland - odpowiedzialny za
weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.
Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” - tu
trzeba przejść przez prawdziwy ogień.”
James Madison
Gratulujemy.

Przypominamy:
Nowe siedziby wydziałów Urzędu Miejskiego
W związku z remontem pomieszczeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, zmianie uległy siedziby poszczególnych
wydziałów:
I Wydział Infrastruktury Technicznej (dotychczas Ratusz-parter)

został przeniesiony na ul. Stefana Żeromskiego 15
(pomieszczenia po Straży Miejskiej)
I Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa,
podatki, księgowość, (dotychczas w budynku przy ul. Stefana
Żeromskiego 27) został przeniesiony do Ratusza (parter).
I Straż Miejska dotychczasowa siedziba ul. Stefana Żeromskiego
13-15 została przeniesiona na teren Dworca PKP - Plac Dworcowy 1,
telefony: 74 6379070 - 6379071, 606 637 542.
I Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności
Gospodarczej (dotychczas w budynku przy ul. Żeromskiego 27)
został przeniesiony do budynku Dworca PKP, ul. Plac Dworcowy 1.
Zmiany mają charakter czasowy, za utrudnienia przepraszamy.

Ogrzewalnia
dla bezdomnych
już czynna
środek Pomocy Społecznej uruchomił ogrzewalnię dla osób bez
dachu nad głową.
OPomieszczenie
zlokalizowane jest w budynku Centrum Rehabi-

Cast z Diamentami
Forbsa
Miło móc przekazywać
Państwu informacje, że
kolejne, świebodzickie
firmy zdobywają cenione
laury i wyróżnienia w świecie biznesu.
Wśród nich jest coraz
dynamiczniej rozwijająca
się firma Cast sp.j., produkująca folie dla przemysłu, która została laureatem
Diamentów 2016 prestiżowego miesięcznika Forbes.
Tytuł „Diamenty Forbesa 2016” oznacza, że świebodzickie przedsiębiorstwo znalazło się w gronie najlepszych
firm w Polsce. Ranking ustalany jest na podstawie poziomu sprzedaży, zysku netto, wartości majątku trwałego,
należności oraz nakładów na inwestycje.
Diamenty Forbes to ranking polskich przedsiębiorstw
najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności. Przygotowany jest przy
współpracy Firmy Bisnode Polska.
Wyniki rankingu opublikowane zostaną w formie specjalnego raportu, który dołączony zostanie do miesięcznika Forbes nr 2/2016.
W ubiegłym roku firma znalazła się także wśród finalistów XII edycji Nagrody Gospodarczej „Dolnośląski
Gryf”, w kategorii „innowacyjny pomysł na biznes/rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw”.
Serdecznie gratulujemy.

Świebodzicka GEA, będąca częścią koncernu GEA
Heat Exchangers, zmieniłą nazwę. Obecnie to Kelvion
Machine Cooling sp. z o.o.
- Nazwa Kelvion jest nowa, ale nadal pozostajemy ekspertami w zakresie wymiany ciepła - czytamy na stronie
firmy.
Oferta Kelvionu to jedno z największych na świecie
portfolio produktów w zakresie wymiany ciepła: wymienniki płytowe, wymienniki płaszczowo-rurowe, wymienniki z rurami żebrowanymi, modułowe wieże chłodnicze
oraz urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji dla szerokiego spektrum zastosowań. Firma działa na światowych
rynkach, w przemyśle energetycznym, rafineryjnym, chemicznym, morskim, spożywczym i HVAC.

Czekamy na wyłonienie wykonawcy remontu budynku Urzędu
przy ul. Stefana Żeromskiego

Uwiną się w rok?
N

iespełna dwanaście miesięcy - biorąc pod uwagę fakt, że mamy już koniec stycznia - będzie miał wykonawca remontu na przeprowadzenie
wszystkich prac w budynku UM przy ul.
Żeromskiego 27. Zakres jest duży, ale
i tempo musi być szybkie, bo niegodności
związane z rozrzuceniem wydziałów po
niemal całym mieście, nie mogą trwać za
długo.
Ogłoszenie o przetargu widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej gminy już od
połowy grudnia 2015 roku, 11 stycznia

Strefowa w „elkę”

est już gotowa nowa droga
w naszym mieście - ulica
JStrefowa,
komunikująca tereny

aktywizacji
przemysłowej
i Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

litacji Społecznej przy ul. Parkowej 4. Ogrzewalnia czynna jest
codziennie (także w weekend), w godzinach: 19.00-7.00.
W ogrzewalni przygotowano łóżka polowe i koce dla 10 osób,
więc jeśli ktoś potrzebuje tego typu pomocy, prosimy o zgłoszenia do
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ogrzewalnia ma charakter doraźny, pobyt w tym miejscu będzie
zapewniony do odwołania, dopóki nie ustąpią silne mrozy.
Jeśli posiadają Pastwo informacje o osobach bezdomnych, prosimy o kontakt pod nr telefonu OPS: 74 666 95 81, Straż Miejska 606
63 75 42 lub 606-63-75-42.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Była GEA,
jest Kelvion

Świerkowa ma już także nową
nawierzchnię, na razie na
odcinku 150 m

zebrała się komisja przetargowa by zapoznać się ze złożonymi ofertami.
Wpłynęła ich chyba rekordowa ilość - aż
17, wszystkie zostały zakwalifikowane do
dalszego postępowania. Ostatecznego wykonawcę poznamy na początku lutego.
Firma, która na początku lutego zajmie
się remontem, przebudową i termomodernizacją obiektu, będzie musiała to zrobić do
końca 2016 roku. Zakres prac jest ogromny,
budynek musi zostać przebudowany
wewnątrz, by pomieszczenia stały się bardziej funkcjonalne a przede wszystkim

Ekonomicznej „Invest-Park”.
W 2013 roku powstała pierwsza część tej drogi, wiodąca od
ul. Strzegomskiej do zakładu
Segepo; w 2015 roku miasto
wykonało II etap - odcinek,
który połączył się z ul. Lotniczą. Całość ulicy Strefowej
tworzy teraz charakterystyczną
literkę L.
Zakres prac był bardzo duży,
bo dotyczył zarówno budowy
nawierzchni i chodników, jak
i całej infrastruktury podziemnej. Wartość całego zadania to 3
mln zł, z czego I etap -883 tys.
zł, II etap - 2,2 mln zł. Gminie
udało się pozyskać dofinansowanie na realizację drugiego
odcinka ul. Strefowej z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Dofinansowanie wyniosło 50% wartości
zadania.
Gotowy jest także pierwszy
etap gruntownej modernizacji
ulicy Świerkowej na Osiedlu
Wilcza Góra. Wyremontowany

W budynku wkrótce rozpoczną się prace
przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Termomodernizacja to oczywiście poprawa
efektywności ekonomicznej związanej
z ogrzewaniem budynku.
Wartość kosztorysowa to blisko 3 mln zł.

został 150-metrowy odcinek
nawierzchni drogi i chodników,
wymieniono także sieć gazowniczą i wodną.
Na jednym z fragmentów
tego odcinka, w okolicach
numeru 13, znajduje się uszkodzone ogrodzenie, które musi

zostać naprawione, dlatego
w tym miejscu ostateczne prace
będą dokończone po usunięciu
usterki.
Koszt prac to 250 tys. zł,
finansowane w pełni z budżetu
Gminy Świebodzice.
I

Strefowa to ulica, przy której znajdują się nowo wybudowane
zakłady, m. in. Segepo, Vasco Tech
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Świebodzice, 10.01.2016 r.,
hala sportowo-widowiskowa
OSiR Świebodzice

Dobry duch
całej imprezy,
wulkan energii,
optymizmu
i posiadaczka
ujmującego
uśmiechu
- Zosia Marek
wraz z burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
otworzyli oficjalnie
24. Finał

Wśród przekazanych przez Fundację WOŚP przedmiotów było
też zdjęcie z autografem Jurka Owsiaka

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wylicytował notes,
okolicznościową monetę i kalendarz WOŚP
Szybcy i Piękni
czyli ekipa rajdowców
z Bielawy
oraz instruktorzy
z Wyższej Szkoły Jazdy

Występy dzieci, a zwłaszcza najmłodszych, to żelazny punkt
każdego, świebodzickiego Finału

Można też było postrzelać z łuku

Licytacja - to kulminacyjny moment każdego finału.
Tu się pomaga i to konkretnymi kwotami

Ostatnie instrukcje przed występem od pani wychowawczyni
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Na otwarciu 24.
Finału można było
spotkać wielu
radnych, np. Jana
Klepca i Zbigniewa
Opalińskiego
(na zdjęciu), ale także
obecni byli: Marek
Gąsior, Sławomir
Łukawski, Jarosław
Dąbrowski, Piotr
Krzyśpiak
oraz Marek Jakubina.
Wypatrzyliśmy też
radną powiatową
Violettę Chorąży
z wnuczką

Publiczność w postaci dumnych rodziców i dziadków
z przejęciem obserwowała i uwieczniała popisy milusińskich

Większość szkół w mieście przyłączyła się
do wspólnego, radosnego grania - np. w punkcie
Gimnazjum Akademickiego można było przyjrzeć
się pracy niesamowitych robotów z klocków lego

Pachnące, smakowite, słodkie, przepyszne - ciasta
i ciasteczka, przygotowane przez szkoły i przedszkola,
rozchodziły się błyskawicznie

Na estradzie ciągle coś się
działo, był i hip hop
w wykonaniu Adama
Mladenisa, i ciężki rock
zagrany przez strzegomską
Quardię, i łagodność
zaserwowana
przez Asię Mirowską

To prawdziwi bohaterowie naszych świebodzickich finałów - ekipa Klubu
Honorowych Dawców Krwi, tak skutecznie namawiali świebodziczan
do oddania krwi, że zebrali jej prawie 24 litry - to najlepszy wynik
w regionie (dla porównania w Wałbrzychu krew oddało tylko 28 osób.
Świebodzice górą!

(wtorek, czwartek)

komunikacja

(poniedziałek, środa, piątek)
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O

siemnastego stycznie
2016 roku był dla uczniów Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach wyjątkowym dniem. Na sali gimnastycznej zostało rozłożone przenośne planetarium „Bajkonur”,
w którym dzieci i młodzież
mogli uczestniczyć w bardzo
ciekawych pokazach na temat
otaczającego nas Wszechświata.
Przenośne planetarium wyposażone było w wysokiej jakości
sprzęt multimedialny pozwalający uczestnikom przybliżyć
zagadnienia pięknej nauki jaką
jest astronomia. Uczestnikami
pokazów byli uczniowie każdego etapu edukacyjnego począwszy od oddziału przedszkolnego
a na klasach gimnazjum kończąc. Tematyka dostosowana
była do wieku odbiorców a zajęcia prowadził astronom z wykształcenia pan Tomasz Lewicki. Uczestnicy dowiedzieli
się min. z czego zbudowany jest
nasz układ słoneczny oraz jak na
nocnym niebie odróżnić planetę
od gwiazdy.
Zajęcia okazały się niezwykle
atrakcyjne dla naszych uczniów.
Po ich zakończeniu, każdy miał
możliwość zadawania pytań pro-
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wadzącemu, co uczniowie z chęcią czynili. Pan Tomasz, człowiek o wielkiej pasji i zamiłowaniu do astronomii w sposób cierpliwy i niezwykle profesjonalny
odpowiadał na wszystkie zadane
mu pytania.
Cała organizacja wydarzenia
stała na wysokim poziomie,
a same wykłady były doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej przez naszych uczniów
o otaczającym świecie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był
Łukasz Kucemba (pedagog
w Publicznym Zespole Szkół
Integracyjnych, prywatnie pasjonat obserwacji nieba).

Nasi ze stypendiami
ministerialnymi
W
dniu 16 grudnia 2015
roku w sali Teatru
Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla
uzdolnionych uczniów.
Wyróżniona podczas uroczystości młodzież to stypendyści
Prezesa Rady Ministrów w roku
szkolnym 2015/2016 oraz stypendyści Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
edukacyjne uzyskane w roku
szkolnym 2014/2015. Po raz
pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium
w 1997 roku i od tego czasu
przyznawane jest uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, którzy
otrzymali promocję z wyróżnie-
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niem, zdobyli najwyższą
w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia
w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium
Ministra Edukacji Narodowej
przyznawane jest laureatom
i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym
indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki także na
gruncie sportowym.
Gośćmi uroczystości byli
m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz,
która wręczała dyplomy, a także
przedstawiciele lokalnych samorządów, w tym również Starosta

Świdnicki Pan Piotr Fedorowicz. Pani Kurator pogratulowała stypendystom osiągnięć, pytała o ich plany edukacyjne
i życiowe, a nauczycielom i rodzicom podziękowała za pracę ,
trud i entuzjazm włożony w rozwój młodych talentów. W gronie
najlepszych dolnośląskich licealistów znalazło się dwoje naszych uczniów. Stypendystką
Prezesa Rady Ministrów została
w bieżącym roku szkolnym
uczennica klasy 3b Oliwia Felkowska, natomiast stypendystą
Ministra Edukacji Narodowejabsolwent naszej szkoły Konrad Szwarc.
Serdecznie gratulujemy naszym wyróżnionym uczniom.
I

Młodzi radni wybrani
o krótkiej przerwie w swojej
działalności, młodzi radni
P
znów będą aktywnie uczestni-

czyć w środowisku lokalnym.
Wszystko to za sprawą inicjatywy dwojga Radnych Rady
Miejskiej w Świebodzicach:
Piotra Krzyśpiaka - Przewodniczącego MRM I i II kadencji,
opiekuna III Kadencji MRM
oraz radnej Zofii Marek - Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Wychowania, Sportu Rady
Miejskiej. W 2015 roku wspólnie z młodzieżą opracowywali
zmiany w statucie MRM, organizowali spotkania z młodymi
i doprowadzili do reaktywacji
rady a co za tym idzie do wyborów młodych rajców, które
odbyły się 15 grudnia 2015 r.
we wszystkich placówkach

oświatowych na poziomie gimnazjów i szkół średnich z naszego miasta. Młodymi radnymi zostali:
Zespół Szkół Ogólnokształcących:
1. Aleksandra Chuchro
2. Natalia Kubiszewska
3. Wiktoria Pilipionek
4. Aleksandra Mazurkiewicz
5. Natalia Zięba
Publiczny Zespół Szkół im.
Prosińskiego:
1. Marcel Kaźmierczak
2. Paweł Smoleń
3. Patryk Dworzyński
Publiczne Gimnazjum nr 2:
1. Mateusz Ławiński

2. Kacper Jakubina
3. Kajetan Kopciuch
4. Daria Kulesza
5. Natalia Moskwa
6. Julia Gonet
Publiczne Gimnazjum nr 1:
1. Natalia Kotulska
2. Wiktor Młynarkiewicz
3. Mikołaj Mówiński
4. Krzysztof Ostrowski
Społeczne Gimnazjum
Akademickie:
1. Daniel Kozar
Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych:
1. Łukasz Wacławek
2. Angelika Falacińska

Złóż wniosek o stypendium sportowe
ożna składać wnioski w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyM
różnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyni-

ki sportowe w roku 2015.
Wnioski należy składać w terminie do 31
stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro pokój nr 4 lub 2
w godz. od 7:30 do 15:30.
Zasady przyznawania stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla
szczególnie uzdolnionych sportowców zawarte
zostały w uchwale Nr XLVI/275/2013 Rady

I

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada
2013 r. Uchwała zamieszczona została do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
na stronie internetowej:
http://www.bip.swiebodzice.pl/.
Druki wniosków można uzyskać:
- w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, I piętro pokój nr 4
- na stronie internetowej miasta:
http://www.swiebodzice.pl/images/oswiata/
download/stypendium_ucznia.pdf.

Pożegnanie Pani Prezes
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Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych w Świebodzicach

S

mutna i zaskakująca wiadomość o śmierci dr
Elżbiety Woźniakowej,
Prezes działającego niegdyś prężnie na Dolnym Śląsku
- i także w naszym mieście
- Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych, jest okazją by przywołać tamte niezwykle aktywne i wzajemne inspirujące lata, pełne wspólnie realizowanych przedsięwzięć i programów.
SKAiT było organizacją
otwartą na aktualne wówczas
wyzwania dokonujących się
przemian w naszym kraju
i w Europie. Koncentrowało
więc swoją działalność na najistotniejszych problemach środowisk kobiecych, a były to:

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 26 grudnia 2015 roku
we Wrocławiu zmarła Droga i Bliska nam Koleżanka

dr ELŻBIETA WOŹNIAKOWA
Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych /SKAiT/ we Wrocławiu.
Będąc prezesem tej kobiecej organizacji pozarządowej, z wielką życzliwością
i profesjonalizmem wspierała utworzenie w 1999 roku w Świebodzicach Oddziału
SKAiT, a następnie dalszą naszą działalność do 2003 roku.
DROGA ELŻBIETO,
trwasz w naszej pamięci jako Osoba wielkiej wiedzy, kultury i klasy.
Członkinie byłego Oddziału SKAiT w Świebodzicach
***

G

równy status kobiet i mężczyzn oraz parytet płci,
G poprawa sytuacji prawnej
i życiowej kobiet,
G wydobywanie na światło
dzienne tematów tabu, takich jak
np. przemoc w rodzinie,
G promowanie kobiet w wyborach samorządowych oraz do
władz państwowych,
G szeroka popularyzacja
wśród kobiet wiedzy o Unii
Europejskiej, w tym także prawa
unijnego w odniesieniu do kobiet.

Panu

Dr Elżbieta Woźniakowa (trzecia od lewej), była długoletnim
Prezesem SKAiT. Na zdjęciu także świebodzickie działaczki
Stowarzyszenia: pierwsza z lewej Jadwiga Pichurska, Prezes
Oddziału, oraz Wiesława Bernasińska (druga z prawej)
Głównym zamierzeniem jeśli
chodzi o Świebodzice, było uaktywnienie pań i włączenie się
w realizację nowych, zmieniających się zadań.
Czy to się udało, jak wyglądała działalność SKAiT w Świebodzicach? O tym napiszemy

dr. ZENONOWI WOŹNIAKOWI
łącząc się w żalu i smutku, wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

w jednym z najbliższych wydań
gazety, bo warto przypomnieć tę
organizację i być może ponownie zaktywizować środowiska
kobiecie w naszym mieście, bo
od momentu zakończenia działalności SKAiT podobna organizacja nie powstała.

ŻONY
składają
Członkinie byłego Oddziału SKAiT w Świebodzicach

Dramat psiaka,

Do serca przytul psa

wrzuconego do kanału
S
cił do kanału burzowego przy
Pełcznicy w Cierniach. Psiak
raczej sam tam nie wszedł - ktoś
mu najwyraźniej „pomógł”.
Piesek ma się już dobrze,
dzięki szybkiej reakcji przechod-

czone w schronisku w Uciechowie. Z pewnością miały kiedyś
swoich właścicieli, niestety ci
pozbyli się ich w okrutny sposób.
Może ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować którymś
z czworonogów? One z pewnością odwdzięcza się wielką
miłością i przywiązaniem.
Kontakt w sprawie adopcji:
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt w Uciechowie:
510 433 322, 889 137 137
(od godz. 14 - adopcje zwierząt);
schronisko@uciechow.com.
G ARCHIE (Arczi) - ok.1,5
roczny psiak o posturze jamnika. Uwielbia spacery, kontakt
z człowiekiem, długie zabawy.
Psiak potrafi zachowywać czystość w domu, akceptuje dzieci, niestety nie toleruje innych
psów dlatego powinien być
jedynakiem.

niów. Najprawdopodobniej historia ma szczęśliwe zakończenie, bo psiaka przygarnął pan,
który po uwolnił. To wspaniały
gest.
I

FOT. FB/ NA POMOC ZWIERZĘTOM

towarzyszenie „Na pomoc
zwierzętom” z Boguszowa
Gorc zmieściło na swoim
fejsbukowym profilu dramatyczną relację z uratowania
czworonoga, którego ktoś wrzu-

rezentujemy dziś psiaki,
które zostały znalezione na
P
terenie naszego miasta i umiesz-

G ZEN - największy pies
w schronisku, psiak o potężnej
budowie. Z całą pewnością
budzi respekt wśród obcych
ludzi, wystarczy że kogoś dobrze pozna i polubi, a momentalnie zmienia się w łagodnego
baranka. Zen jest psem bardzo
karnym, zna podstawowe komendy, uwielbia kontakt z człowiekiem, zachowuje czystość
w boksie. Idealny pies stróżujący. Konieczny dom bez innych zwierząt, których Zen
zupełnie nie toleruje.

G KRECIK - bez szans na
adopcję, bez szans na lepsze
życie. Krecik to najmniejszy
pies w schronisku, już dużo
przeszedł w swoim życiu. Został wrzucony do rzeki i do
schroniska trafił z zapaleniem
płuc.
Krecik zachowuje czystość
w boksie, ładnie chodzi na smyczy, akceptuje inne psy. To spokojny psiak w jeszcze bardzo
dobrej kondycji. On nie szuka

domu na długie lata, on szuka
domu na ostatnie lata życia.

G AVIS - trafił do schroniska
w stanie skrajnego wycieńczenia. Zagłodzony, z wystającymi
żebrami i ogromnym smutkiem
w oczach. Avis to najspokojniejszy pies w schronisku, potrafi zachowywać czystość
w domu, ładnie chodzi na smyczy, jest łagodny, jedyne czego
mu brakuje to dobry dom.

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE ŚWIEBODZICKIEJ

Strefa działań
twórczych
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Inauguracja DKK i spotkanie
z uzdrowicielem

13

książkach i o zdrowiu
- tak wyglądało pierwsze
O
w tym roku spotkanie w Miej-

FOT. TOMASZ MERCHUT

A

RTTESS - to nowy przystanek na kulturalnej mapie
naszego miasta. Strefa działań twórczych - bo tak autorka projektu, Teresa Anniuk-Gulak
określa całe przedsięwzięcie - ma być
przestrzenią dla sztuki, rozumianej jak
najszerzej.
Inauguracja działalności tego miejsca, które znalazło swoją siedzibę
w zabytkowych wnętrzach Łaźni,
budynku kojarzonego dotychczas
raczej z produktami instalatorskimi,
odbyła się 9 stycznia. Wernisaż prac
fotograficznych Absolwentów Międzynarodowego Forum Fotografii
KWADRAT - Agnieszki Antosiewicz-Mas oraz Piotra Nascha, przyciągnął wiele osób, a wśród zaproszonych gości był m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz Agnieszka Gielata, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
Pomysłodawczynią projektu jest
świebodzicka artystka Teresa AnniukGulak. W obszarze jej zainteresowań
znajduje się zarówno fotografia jak
i malarstwo, ale także chociażby wyjątkowa sztuka malowania na jedwabiu.
Nowa przestrzeń artystyczna
w Świebodzicach to z pewnością ciekawa propozycja dla osób, spragnionych kontaktu ze sztuką, szukających
nowych doznać i inspiracji. Życzymy
sukcesów i powodzenia w rozwijaniu
działalności tego miejsca.
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skiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach, które zgromadziło jak zawsze rzeszę
wiernych czytelników i użytkowników naszej placówki.
Spotkanie odbyło się w piątek,
14 stycznia. Po uroczystym
przywitaniu i złożeniu życzeń
noworocznych przez dyrektor
Małgorzatę
Grudzińską,
przeszliśmy do meritum. Nie
było to jednak typowe spotkanie, gdzie rozmawiamy i dyskutujemy o książkach. Moderatorka grupy Beata Wiciak
zarekomendowała
pozycje
przeznaczone w pierwszym
półroczu 2016 r. do przeczytania, i które będą przedmiotem
dyskusji na poszczególnych
spotkaniach.
DKK w Świebodzicach swoje odsłony będzie miał kolejno:
 21.04.2016 r. z okazji
Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich (Agata Tuszyńska: „Narzeczona Schulza” ),
 04.06.2016 r. z okazji
Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek (Jan Nowicki - „Białe walce” ),
 16.06. 2016 r. z okazji
Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek (o książkach II
obiegu).
W czwartkowe popołudnie
klubowiczom do przeczytania
polecono:
1. „Narzeczoną Schulza”
- Agaty Tuszyńskiej,
2. „Białe walce”- Jana Nowickiego,
3. „Chłopaki nie płaczą”
- Olafa Lubaszenki,
4. „Joseph”- Marie-Heleny
Lafon,
5. „Cienie Barcelony”- Mare Pastor,
6. „Cudowny lek”- Thomasa Goetze.
Nie był to koniec atrakcji
tego dnia w bibliotece, ponieważ po części informacyjnej
przyszedł czas na spotkanie
z panem Bogusławem Romaszewskim: trenerem, coachem
i hipnotyzerem, a według jego
opinii - uzdrowicielem. Tak
nazwał siebie, gdyż pierwszą
osobą, której pomógł wyjść
z ciężkiej, nieuleczalnej według lekarzy choroby, było on
sam.

„Potęga podświadomości”
Josepha Murphy'ego to podręcznik, z którego nasz gość
czerpał wiedzę oraz przekonanie, że pozytywne myślenie jest
pierwszym krokiem do samowyleczenia. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród
zebranych. Bogusław Romaszewski nie odrzuca medycyny
konwencjonalnej, ale podkreśla, że w umyśle ludzkim tkwią
niezbadane obszary zdolne do
pozytywnej stymulacji w walce
z ciężkimi chorobami.
Ponieważ spotkanie odbyło
się w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki okazało się,
że nasza placówka posiada
w swych zbiorach sporo wydawnictw na podobny temat.
Zaprezentowane i polecone
stały się znakomitym uzupełnieniem do wykładu. Nasi czytelnicy, zachęceni przez bibliotekarki, wypożyczyli następujące książki:
 „Potęga podświadomości”
- Joseph Murphy,


„Potęga podświadomości”- Maria Szulc,
 „Spotkanie z podświadomością”- Maria Szulc,
 „Uleczyć traumę”- Peter
A Levine,
 „Leczenie umysłu”- Scott
K. Vaggeberg,
 „Autopsychoterapia”- Stanisław Siek,
 „Psychika i ciało” - Linda
Wasmer Smith.
Spotkanie ukazało, że tematyka cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Pan Bogusław Romaszewski zadeklarował, że jeśli będzie zapotrzebowanie zgłoszone przez użytkowników biblioteki będą mogły one mieć swoją kontynuację, albowiem, to o czym
mówiliśmy w czasie 1,5 godziny było zaledwie niewielką
częścią poruszanych zagadnień
o wykorzystaniu możliwości
mózgu i autohipnozy.
Janina Dubrownik,
moderator DKK
Beata Wiciak
MBP Świebodzice.

Trener ze złotą
odznaką
14
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sport

wierzchnią przy ul. Sportowej
15 w Świebodzicach swój
pierwszy mecz sparingowy
przed rundą wiosenną sezonu
2015/2016 rozegrają seniorzy
MKS Victorii Świebodzice.
Rywalem podopiecznych trenera
Macieja Jaworskiego będzie
zespół wrocławskiej klasy

Młodzicy najlepsi
w Gryf Cup

rozegranych
w miniony weekend
W
(16/17 stycznia) meczach

rozegranym w niedzielę, 17 stycznia, turnieju piłki nożnej
halowej młodzików młodszych Gryf Cup 2016 zespół MKS
W
Victorii Świebodzice prowadzony przez trenera Krzysztofa

I

uhonorowanych
odznakami
Związku Piłki Ręcznej w Polsce, za dotychczasową pracę na
rzecz szczypiorniaka odebrał
złotą odznakę. Wyróżnienie
przyznane przez Związek jest
potwierdzeniem pracy, jaką pan
Marek świadczy na rzecz świebodzickiego środowiska sportowego.

Podczas wizyty we Wrocławiu panu Markowi towarzyszyły zawodniczki sekcji piłki ręcznej Victorii. Dla młodych szczypiornistek była to doskonała
okazja na podejrzenie w akcji
profesjonalistów oraz odczucie
atmosfery sportowego święta.

okręgowej Wratislavia Wrocław.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej
na ten interesująco zapowiadający się mecz.
SPARINGI
23.01.2016 r. - sobota - MKP
Wratislavia Wrocław - dom
30.01.2016 r. - sobota - Lotnik
Jeżów Sudecki - dom
7.02.2016 r. - niedziela - Flota
Świnoujście - obóz

9.02.2016 r. - wtorek - Fala
Międzyzdroje - obóz
12.02.2016 r. - piątek - Iskra
Golczewo - obóz
20.02.2016 r. - sobota - Bielawianka Bielawa - wyjazd
27.02.2016 r. - sobota - Górnik Wałbrzych - wyjazd
5.03.2016 r. - sobota - MKS
Szczawno Zdrój - wyjazd
12.03.2016 r. - sobota - Olimpia Kamienna Góra - dom.

Seniorzy rozpoczynają przygotowania
najbliższą sobotę, 23
stycznia, o godzinie 13:00
W
na boisku ze sztuczną na-

Szczypiornistki
ze zmiennym
szczęściem

o mistrzostwo Ligi
Dolnośląskiej Młodziczek
oraz Juniorek Młodszych
zespoły piłkarek ręcznych
MKS Victoria Świebodzice
uzyskały następujące
wyniki:
Młodziczki
SL GKS Olsza Olszyna
- MKS Victoria Świebodzice
29:44 (12:19)
Juniorki młodsze
EUCO UKS Dziewiątka
Legnica - MKS Victoria
Świebodzice 32:15 (16:11).

P

o piłce nożnej i siatkówce
przyszedł czas na szczypiorniaka. Polska znów jest
gospodarzem wielkiego sportowego święta - Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. Nim jednak europejski czempionat wystartował, w miastach gospodarzach odbył się szereg imprez
promujących zawody. We Wrocławiu w dniach 28-29 grudnia
zorganizowano z tej okazji międzypaństwowy turniej Christmas Cup, podczas którego nie
zabrakło świebodzickiego akcentu.
Przed spotkaniem pomiędzy
reprezentacjami Polski i Ukrainy
na parkiecie odbyła się wyjątkowa uroczystość, w której udział
wziął Marek Gąsior - radny
miejski, były zawodnik i wieloletni trener szczypiorniaka w naszym mieście, związany z klubem MKS Victoria Świebodzice.
Pan Marek, który znalazł się
w gronie szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłki ręcznej,

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Króla zajął I miejsce. Poniżej prezentujemy wyniki naszej drużyny w turnieju.
WYNIKI GRUPOWE
MKS Victoria Świebodzice - Chojnik Jelenia Góra
0:1
MKS Victoria Świebodzice - Falubaz Zielona Góra
3:0
MKS Victoria Świebodzice - A.P.Świdnica
1:1
MKS Victoria Świebodzice - Śląsk I Wrocław
1:0
PÓŁFINAŁ
MKS Victoria Świebodzice - Lechia Dzierż. 0:0 karne 2:1
FINAŁ
MKS Victoria Świebodzice - Chojnik Jelenia Góra
2:0
Skład MKS Victorii Świebodzice: Goździcki, Onyszkiewicz,
Węgierski, Błasz, Rutkowski, Sikora, Stawicki, Gmur, Koszczał.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Kasjan
Onyszkiewicz - MKS Victoria Świebodzice. Gratulacje dla zawodników oraz trenera Krzysztofa Króla.

Dobre występy juniorów
rozegranym w niedzielę,
17 stycznia, w hali widoW
wiskowo-sportowej w Świebo-

dzicach turnieju piłki nożnej
halowej juniorów starszych
o puchar Prezesa MKS Victorii
Świebodzice zespoły świebodziczan zajęły odpowiednio II
oraz IV miejsce.
GRUPA A
MKS Victoria I Świebodzice
- Unia Bogaczowice 4:0
MKS Victoria I Świebodzice
- Zagłębie Wałbrzych 2:1
MKS Victoria I Świebodzice
- Gwarek Wałbrzych 9:0.
GRUPA B
MKS Victoria II Świebodzice - Rawa Boleścin 4:1
MKS Victoria II Świebodzice - Cukrownik Pszenno 0:0

MKS Victoria II Świebodzice - Granit Roztoka 3:0.
PÓŁFINAŁY
MKS Victoria I Świebodzice
- Rawa Boleścin 5:0
MKS Victoria II Świebodzice - Unia Bogaczowice 1:1 k.
5:6.
MECZ O III MIEJSCE
MKS Victoria II Świebodzice - Rawa Boleścin 3:0.
FINAŁ
MKS Victoria I Świebodzice
- Unia Bogaczowice 0:0 k. 9:10
Skład MKS Victorii I Świebodzice: Chrebela, Bałut, Dobrowolski A., Melańczuk, Nowowiejski, Juszczyk, Laskowski, Powrózek.
Skład MKS Victorii II Świebodzice: Chrebela, Siodlarz,

Struski, Uglis, Jarosz, Dworzyński, Korga P.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Piotr
Nowowiejski - MKS Victoria
Świebodzice, najlepszym strzelcem został Kacper Powrózek
- MKS Victoria Świebodzice a
najlepszym bramkarzem Mateusz Pach - Unia Bogaczowice. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, trzy najlepsze
drużyny puchary a najlepsi
zawodnicy pamiątkowe statuetki. Wszyscy uczestnicy turnieju
dzięki uprzejmości Piekarni
- Piotr Ślęzak otrzymali słodki
poczęstunek.

dniach 18 i 19 grudnia
2015 roku w Świdnicy
W
odbyły się VII Międzynarodo-

syku, brąz w stylu dowolnym
oraz IV miejsce w motylku.
Zarówno pierwszego jak
i drugiego dnia zawodów po
konkurencjach indywidualnych startowały sztafety. Trenerzy KS Rekin pierwszego
dnia wystawili dwie sztafety.
W roczniku 2006 skład sztafetowy: Julia Ratajczak, Kamila
Świdnicka, Jakub Gadacz i Radosław Juś w konkurencji
4x50 dowolnym ( mieszane)
zajął V miejsce. Drugi skład
sztafetowy w kat. 2007 i młodsi: Natasza Bylińska, Sonia
Karpowicz, Mateusz Gorczyca
i Orlando Oranje w konkurencji 4x25 dowolnym (mieszane)
zajął VI miejsce.
Świetne występy Kamila
i Emilki pozwoliły im w klasyfikacji generalnej zawodów
zdobyć I i II miejsce w swoich
kategoriach wiekowych.
Starty naszych młodych
adeptów pływania w Świdnicy
zakończyły stary 2015 rok.
„Małe Rekiny” udowodniły, że
starsi zawodnicy mają już swoich godnych następców. Gratulujemy wszystkim naszym
zawodnikom doskonałych wyników i życzymy samych sukcesów w nowym 2016 roku.

Gwiazdkowe pływanie
we Zawody Pływackie „Świdnicka Gwiazdka 2015”. W zawodach uczestniczyło 670
zawodników z 48 klubów
z Polski, Czech i Słowacji. KS
Rekin Świebodzice reprezentowała grupa 9 zawodników:
Mateusz Gorczyca - rocznik
2008; Natasza Bylińska, Sonia Karpowicz i Orlando
Oranje - rocznik 2007; Julia
Ratajczak, Kamila Świdnicka, Jakub Gadacz i Radosław Juś - rocznik 2006 oraz
Emilia Cajzer z rocznika
2005.
Pierwszego dnia rywalizowali ze sobą zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi. Rocznik
2006 startował na dystansach
50 metrowych, natomiast
młodsi zawodnicy mieli do
pokonania 25 metrów w stylu
dowolnym, grzbietowym i klasycznym. Nasi najmłodsi zawodnicy spisali się rewelacyjnie, często zajmując miejsca
w pierwszej dziesiątce. Najlepiej w pierwszym dniu zmagań
spisała się Kamila Świdnicka,
która startując w trzech konkurencjach 50 metrowych (dowolny, grzbiet i klasyk) za
każdym razem zajmowała I
miejsce.
Drugiego dnia KS Rekin
Świebodzice reprezentowała
tylko Emilia Cajzer, która pomimo samotnej walki z rywalami, wywalczyła srebro w kla-

I

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 22 I 2016

Burmistrz Miasta Świebodzice

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

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

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Świdnicka

l. mieszkalny 18 (19)

321/17

3

Zamkowa
Zamkowa
Of.Oświęcimskich
Kopernika

l. mieszkalny 3 (17)
l. mieszkalny 7 (20)
l. mieszkalny 6 (11)
l. Mieszkalny 1 (14)

258/21
255/23
417/1
431/10

2
2
2
3

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

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Świebodzicach przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.) właściciel nieruchomości
zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
(jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie),
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W związku z powyższym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

zawiadamia,
że od dnia 01.03.2016 r. rozpoczniemy czynności kontrolne, mające na celu
sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.)

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli lokali znajdujących się w budynku
przy ul. Henryka Sienkiewicza 47 w Świebodzicach na sprzedaż udziału wynoszącego 5921/10000
w budynku mieszkalnym położonym w Świebodzicach, przy ul. Henryka Sienkiewicza 47,
wraz z oddaniem we współwłasność udziału - wynoszącego 5921/10000 w działce gruntu Nr 410/36,
o powierzchni 0,0180 ha, objętych Księgą wieczystą Nr SW1S/00042958/2.

W myśl art. 6 ust 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy
i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tą usługę.
W przypadku nieudokumentowania sposobu gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych, straż miejska
podczas kontroli może nałożyć na właścicieli nieruchomości mandaty karne.
Burmistrz Miasta Świebodzice
(-) Bogdan Kożuchowicz

CENA WYWOŁAWCZA udziału w nieruchomości zabudowanej: 117 500,00 w tym:
Cena udziału w budynku: 110.538,00 zł
Cena udziału w gruncie: 6.962,00 zł

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

Nazwa nieruchomości

Świdnicka
Świdnicka

l. użytkowy L 2 (5A)
l. użytkowy L- 2 (7 A)

Pomieszczenia składające się na udział 5921/10000 usytuowane są na parterze, I piętrze i poddaszu budynku,
posiadają łączną powierzchnię 114,16 m2. Lokale mieszkalne nr 1 i 2 zostały wcześniej wyłączone z eksploatacji.
System ogrzewania lokali (za pomocą pieców kaflowych) wymaga wymiany lub remontu. Lokale były
wyposażone w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje są w miernym stanie
technicznym, pozbawione osprzętu, wymagają całkowitej wymiany. Ogólnie przyjęto pomieszczenia w miernym
stanie technicznym, standard wykończenia mierny.

Nr działki gruntu
313/4
313/9

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.

Oferty pracy ze Świebodzic - PUP Filia w Świebodzicach
I JUPI Justyna Piechowiak Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach, stanowisko: operator maszyn
CNC/lasera, kontroler jakości - magazynier, kontakt telefoniczny: 74 665 55 65, 795 630 972,
e-mail: biuro jupi.net.pl
I ZGK Świebodzice ul. Strzegomska 30, stanowiska: kierowca - pracownik fizyczny (kat. B,
C, D, spawacz - pracownik fizyczny, telefon kontaktowy: 74 666 96 08, e-mail: zgk zgk.swiebodzice.pl
I ALDORA Grochotów 19 A, stanowisko: specjalista ds. produkcji, kontakt telefoniczny:
602 536 283, 74 855 73 16, e-mail: biuro aldora.pl
I Grajewscy Sp.J. ul. Strzegomska 49 w Świebodzicach, stanowisko: referent ds. gospodarki
magazynowej , kontakt telefoniczny: 692 996 313, e-mail: ksiegowosc grajewscy.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno udziału wynoszącego 5921/10000 w budynku położonym
przy ul. Henryka Sienkiewicza 47 w Świebodzicach,
2. dokument potwierdzający władanie nieruchomością lokalową w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 47,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 12 .000,00 zł w terminie do 19 lutego 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 22.02.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 08.02.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

I POLFRA w Świebodzicach, stanowisko: kierowca w transporcie międzynarodowym
kat. C, CE, kontakt telefoniczny: 607 555 658, e-mail: agnieszka.potocka polfra.eu
I Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN Group S.A. ul. Towarowa 16
w Świebodzicach, stanowisko: operator + pakowacz, kontakt telefoniczny: 74 854 99 00,
74 854 99 00, e-mail: da defalin.com.pl

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
G posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej, która sama
nie funkcjonuje oraz wózek
inwalidzki, cena do
uzgodnienia, tel. 74 854 15 26

ZATRUDNIĘ

MALARZA
PROSZKOWEGO

606 98 61 73

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Zamienię mieszkanie

_______________________________________________________________________

w Mokrzeszowie,
2 pokojowe, własnościowe,
56 m2, KW, rozkładowe, CO,
na mieszkanie
w Świebodzicach, dopłacę,
spłacę zadłużenie,
bez pośredników
tel. 605 993 931
lub 605 993 908

_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Kazimierza Krysika
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

ŚP. Czesławy Król
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Ryszarda Rubisia,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Brat i Rodzina

Idą ferie, hurra!
lutego rozpoczyna się zimowa przerwa w nauce dla
1
uczniów naszego województwa.

Oferta ferii w mieście jest już
gotowa, a szczególnie interesująco zapowiadają się zajęcia zorganizowane przez Miejski Dom
Kultury, ale także szkół, które
organizują półkolonie. Listy
uczestników są już pełne.
Tegoroczne ferie z MDK będą
bardzo wyjazdowe, dzieci odwiedzą wiele ciekawych miejsc,
m. in. Dom Pachnący Chlebem
w Raszowie, Muzeum Tkactwa
w Kamiennej Górze; zajrzą do
TVP Wrocław, gdzie będą mogli
obejrzeć studia telewizyjne
i zobaczyć pracę dziennikarzy.
Oprócz tego obowiązkowe
wyjazdy na sanki do Andrzejówki i Rzeczki, a także wizyty
w Wodnym Centrum Rekreacji.
Na swoje obiekty zaprasza
także OSiR Świebodzice sp.
z o.o., tradycyjnie dla uczniów
ze świebodzickich szkół wejście
na krytą pływalnię będzie kosztować tylko 2 zł. Będzie możliwość wypożyczenia stołu tenisowego, skorzystania z usług
kręgielni w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach 12-13 oraz
udziału w zajęciach łuczniczych
organizowanych przez Klub
Łuczniczy Ameoli.
Zimowe półkolonie dla swoich uczniów organizuje także
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Janusza Korczaka oraz
Zespół Szkół Integracyjnych.
Zajęcia rekreacyjne w czasie
ferii zimowych odbywać się
będą od 1 do 12 lutego.
I
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