Kaufland jednak powstanie?
Wokół terenu sąsiadującego z Media Expertem stanęło właśnie ogrodzenia i chyba będzie tu plac budowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę wojewody na wydane Kauflandowi pozwolenie na budowę,
więc wszystko wskazuje na to, że inwestor może realizować swoje plany. Str. 2
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super zabawa 11 i 12 czerwca

T

o już naprawdę niedługo - tylko dwa tygodnie zostały do święta miasta. Zapraszamy
do wspólnej zabawy, udzialu w koncertach
i wydarzeniach towarzyszących. W tym
roku mamy dodatkowe emocje - kibicujemy naszym piłkarzom na Euro 2016 w specjalnej Strefie
Kibica!
Dni Świebodzic to dwudniowa zabawa i przede
wszystkim świetne koncerty. W sobotę, 11 czerwca, coś dla miłośników muzyki tanecznej i prawdziwy festiwal disco polo. Zagrają i zaśpiewają:
VOYAGER, GENTELMAN’S, SONIC, MARIOO.

Pośpiewali
i rozweselili

Wesoły i kolorowy korowód zespołów ludowych
przemaszerował ulicami miasta w sobotę,
14 maja. A potem było świętowanie 10-lecia
Akordu.
Więcej str. 4-5

Sobota, 28 maja - bawimy
się na festynie z okazji
Dnia Dziecka!
imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz Radnych Rady Miejskiej
W
w Świebodzicach zapraszamy wszystkie dzieci na

festyn w dniu 28 maja (sobota), do Parku Miejskiego.
Czeka tam na Was mnóstwo atrakcji: konkursy,
zabawy, teatrzyk o przygodach Pinokia, dmuchańce, plac zabaw, kącik malucha i wiele innych.
Nasi radni będą dla Was smażyć apetyczne kiełbaski na grillu, a wśród uczestników zabawy
będzie rozlosowana tradycyjnie fantastyczna
nagroda - czyli rower, ufundowany przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza.
Początek festynu w parku - godz. 14:00.
Jednak zanim zaczniemy zabawę na całego,
zachęcamy do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który o godz. 13:00 wyruszy z Rynku.
Przemarsz ulicami miasta zakończy się w parku.
Współorganizatorem marszu jest Parafia pw.
Św. Mikołaja.
Serdecznie zapraszamy!

Do tego prezentacje naszych uzdolninych dzieci i młodzieży, energetyczna disco-zumba, animacje dla najmłodszych i wiele innych atrakcji.
Niedziela to kolejny dzień atrakcji dla maluchów, a do tego występy lokalnych artystów
w ramach „Zostań gwiazdą Świebodzic”, konkurs
piłkarski i mecz pomiędzy radnymi, krwiodawcami i rodzicami dzieci z przedszkoli - a na wielkim
telebimie transmisja meczu Polska - Irlandia Płn.
w ramach Euro 2016.
A na deser - koncert mega gwiazdy, zespołu
KOMBII.
Będzie także możliwość oddania krwi, spradzenia siebie w cyklicznych mistrzostwach wyciskania sztangi, będzie
fitness na trampolinach,
zabawy z harcerzami,
stoiska gastronomiczne,
wesołe miasteczko.
Słowem - wszystko to,
co niezbędne do dobrej
zabawy na świeżym
powietrzu.
Serdecznie zapraszamy, bawmy się razem na święcie miasta.
Szczegółowy program na plakacie.
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Wieści z sesji Rady
Miejskiej
Świebodzic.
Ekologiczne
6
działania w naszym
mieście - budki lęgowe,
nowe nasadzenia
w parku i wiele innych.

Świebodzice
7maZGKnowe
auta.

Wyjątkowe Dni
10
patrona w PSP 2
i Gimnazjum nr 1
- uczniowie mogą wciąż
spotkać się
ze swoimi patronami.
Wydarzenia
13kulturalne.

No, to

pobiegliśmy
Każdy swoim tempem,
ale nie chodziło o czas tylko
samo uczestnictwo. Polska
biega - to zawsze udana
akcja.
Fotoreportaż - str. 8-9
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W ojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję
wojewody uniemożliwiającą budowę Kauflandu
w Świebodzicach. Nakazał wojewodzie pokrycie
kosztów sądowych procesu. WSA nie dopatrzył się
w planowanej przez firmę Agile inwestycji naruszenia
założeń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Orzeczenie WSA jest
nieprawomocne, ale wszystko wskazuje,
że właściciel terenu już rozpoczął przygotowania
do budowy marketu

P

rzypomnijmy tylko krótko: czeska firma Agile
nabyła od PKP tereny
pokolejowe znajdujące
się w obrębie ulicy Strzegomskiej, w sąsiedztwie Media
Expertu. Inwestor postanowił
tam wybudować market sieci
Kaufland, i żeby ominąć zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektował nad marketem 3 mieszkania i duży taras. Zgodnie
z mpzg dla obszaru przy ul.

Strzegomskiej przewidziano
funkcje mieszkalno-usługowe,
a także handel, wbudowany
w parter budynku wielorodzinnego. W planie jest zapis o wykluczeniu obiektów handlowych
wolnostojących. Tymczasem inwestor zaprojektował market,
a nad nim trzy mieszkania, spełniając tym - w swoim mniemaniu - zapisy planu.
Wystąpił do Starosty Świdnickiego o pozwolenie na budowę
i takową otrzymał, mimo pisma

Gminy Świebodzice wskazującego, jakie są zapisy i jakie jest
przeznaczenie terenu.
Firma otrzymała pozwolenie
na budowę, ale uchylił ją Wojewoda Dolnośląski. Wojewoda
odmówił także zatwierdzenia
projektu budowlanego inwestycji, gdyż według służb prawnych
wojewody projekt budowy marketu jest w sposób oczywisty
sprzeczny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przyjętego przez
Radę Miejską w Świebodzicach.
Inwestor natychmiast odwołał
się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
- a ten w orzeczeniu wydanym
13 kwietnia 2016 roku uchylił
decyzję Wojewody Dolnośląskiego.
Skład orzekający uznał, że
inwestor nie naruszył zapisów
mpzp projektując sklep a nad
nim mieszkania, gdyż, jak przywołano w orzeczeniu - „prawo
budowlane nie definiuje budynku wielorodzinnego i nie przewi-
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duje maksymalnych wskaźników
powierzchni użytkowej dla lokali
niemieszkalnych w takim budynku, ponadto żadnych ograniczeń
w tym zakresie nie ustanawia
plan miejscowy dla terenu inwestycji”. Sąd przyjął także argumenty skarżącego - choć dość
dyskusyjne - wskazujące, że
funkcja mieszkalna przeważa
jednak na handlową, gdy weźmie się pod uwagę wielkość
tarasu, przynależnego do części
mieszkaniowej (3 tys. m2).
W efekcie WSA uchylił w całości decyzję wojewody. Co to
wszystko oznacza?
Piotr Dębek, rzecznik prasowy starosty potwierdził, że w tej
sytuacji pozwolenie na budowę
wydane przez starostę ma moc
prawną i inwestor może budować market. Choć stronom postępowania służy jeszcze prawo
do złożenia kasacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
inwestor podjął już pewne działania wskazujące na przystąpienie do prac. Teren został ogro-

dzony, pojawiły się tablicy z informacją, że jest to teren budowy. Można więc chyba przypuszczać, że Kaufland powstanie w tym miejscu - co jak się już
przekonaliśmy, raczej cieszy
mieszkańców, którzy nie
mają nic przeciwko kolejnemu marketowi w obrębie ulicy Strzegomskiej,
a wręcz przeciwnie
- są zadowoleni, że
będzie większy wybór, jeśli chodzi
o możliwość robienia zakupów.

Startują kursy spadochronowe

Firma Kelvion Machine Cooling. z o.o.
z siedzibą w Świebodzicach specjalizująca się w produkcji przemysłowych
wymienników ciepła (nagrzewnice, chłodnice, parowacze, skraplacze,
chłodnice wentylatorowe, itp), dla aplikacji przemysłowych

poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Jakości
Miejsce pracy: Świebodzice
Wymagania:
G Znajomość narzędzi jakościowych (PPAP, FMEA, 8D, 5 WHY, ito.)
G Znajomość normy ISO 9001
G Znajomość j. angielskiego, poziom pozwalający na swobodną komunikację z Klientami
G Doświadczenie w systemach pomiarowych

Więcej informacji
uzyskać można
pod nr tel.

28 maja rozpoczyna się
kolejna edycja kursu
spadochronowego.
Część teoretyczna
będzie się odbywać
w Miejskim Domu Kultury,
ul. Wolności 13,
zaś skoki kursanci
będą wykonywać oczywiście
na naszym lotnisku.

609 807 334,
Jacek Brzeziński.
Trzymamy kciuki
za nową grupę,
powodzenia.

Zadania na stanowisku:

G Odbiory końcowe gotowych wyrobów
G Nadzór nad procesami produkcyjnymi
G Nadzór nad przyrządami pomiarowymi
G Kontrola międzyoperacyjna
G Sporządzanie dokumentacji technicznej wyrobów dla Klienta
G Organizacja i nadzór nad odbiorami Klienta lub jednostek notyfikowanych
G Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych

Terminarz rozgrywek MKS
Victorii Świebodzice

Oferujemy:

G atrakcyjne warunki wynagrodzenia
G stabilną pracę w dobrze prosperującej firmie o zasięgu międzynarodowym,
G uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych,
G możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia poprzez współpracę z zagra-

nicznymi spółkami koncernu

CV i list motywacyjny (w tytule specjalista ds. jakości) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych prosimy kierować na adres email: swiebodzice@kelvion.com ,
lub na adres firmy:
Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o.
Sikorskiego 38
58-160 Świebodzice
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.)”

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

G SOBOTA - 28.05.2016 r.
godz. 11:00 - LIGA MŁODZIKA
MKS Victoria Świebodzice
- Orlik Kłodzko
G SOBOTA - 28.05.2016 r.
godz. 15:00 - LIGA MŁODZIKA
MŁODSZEGO
MKS Victoria Świebodzice
- Górnik Wałbrzych
G SOBOTA - 28.05.2016 r.
godz. 17:00 - LIGA OKRĘGOWA
SENIORÓW
Karolina Jaworzyna Śląska
- MKS Victoria Świebodzice
G NIEDZIELA - 29.05.2016 r.
godz. 10:00 - LIGA TRAMPKARZY
Nysa Kłodzko
- MKS Victoria Świebodzice
G NIEDZIELA - 29.05.2016 r.
godz. 11:00 - KLASA B
SENIORÓW
Zagłębie Wałbrzych
- MKS Victoria Świebodzice
G NIEDZIELA - 29.05.2016 r.
godz. 11:00 - LIGA OKRĘGOWA
JUNIORÓW STARSZYCH
KS Zjednoczeni Żarów
- MKS Victoria Świebodzice

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

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej koleżanki

Barbary Kościelniak
i całej Rodziny
z powodu śmierci taty

Franciszka Kusyka
składają
Trenerzy, Zarząd Klubu Sportowego Rekin
Świebodzice
oraz Rodzice i Zawodnicy

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

Targira
wydarzenia
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Brawo, panie
komendancie!
cach - podinsp. Robert Brożyna, zdobył prestiżową odznakę Koronę Maratonów
Polskich. Jak mówi sam policjant: „Maraton uczy pokory,
wymaga dyscypliny, wytrwałości, planowania, a przede
wszystkim doskonałego przygotowania”.
Podinspektor Roberta Brożyna pasjonuje się bieganiem
od 8 lat. Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Świebodzicach upodobał sobie królewski dystans - maraton. 42
km 195 m, jak sam twierdzi, to
szczególny bieg.
Funkcjonariusz jest dumny
ze swojego ostatniego osiągnięcia - prestiżowej odznaki
Ko-rony Maratonów Polskich.
Wyróżnienie to przyznawane
jest pasjonatom biegania - maratończykom, którzy w ciągu
2 lat przebiegną 5 najważniejszych maratonów w Polsce
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-art 2016

(Cracovia Maraton, Maraton
Dębno, Maraton Warszawski,
Wrocław Maraton i Maraton
Poznański). Policjant zadanie
to wykonał w ciągu 1,5 roku,
kończąc je w Poznaniu,
w 2015, ale nagrodę otrzymał
dopiero teraz. Weryfikacja wyników jest bowiem dosyć czasochłonna i bardzo skrupulatna.
Podinspektor przyznaje, że
nie lubi biegać dwa razy w tym
samym miejscu, stąd wycieczki w różne rejony Polski. Ostatni maraton przebiegł 17
kwietnia br., w Łodzi. Udało
mu się wówczas „złamać czas
4 godzin”, z czego jest niezmiernie dumny. Funkcjonariusz chciałby przebiec
wszystkie maratony w Polsce,
a później, być może przyjdzie
czas na biegi górskie, które
również go fascynują. W najbliższych planach pozostaje
jednak październikowy „Silesia Maraton” w Katowicach.
I

Spotkanie z artystycznym rzemiosłem i sztuką - przed nami

J

uż niebawem, bo w połowie czerwca, świebodziczanie i mieszkańcy całego
regionu znów będą mogli
spotkać się z rękodziełem najwyższej klasy i sztuką użytkową. To oczywiście za sprawą
festiwalu Targira-art, którego VI
edycja odbędzie się w dniach
17-19 czerwca.
Nasza gazeta patronuje temu
wydarzeniu od początku, Patronat Honorowy sprawuje Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Przez trzy dni - od piątku do
niedzieli - w hali sportowo-widowiskowej OSiR Świebodzice
sp. z o.o. swoje wyroby będą
prezentować najlepsi twórcy
w kraju. Zobaczymy m. in. artystyczną biżuterię, kowalstwo,
malarstwo, rzeźbę i oczywiście

przedmioty użytkowe - ale z artystyczną duszą. Wszystko nie
tylko do podziwiania, ale i do
kupienia.
Festiwalowi zawsze towarzyszą ciekawe wykłady, wystawy
i warsztaty, tak będzie i tym
razem. Zwłaszcza te ostatnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem - w tym roku będziemy się
uczyć podstaw filcowania na
sucho, wyrabiania ceramiki
z gliny oraz powertexu.
Więcej o festiwalu w następnym wydaniu, w rozmowie
z Januszem Kujatem, prezesem Stowarzyszenia Promocji
Sztuki i Rzemiosła, organizatorem wydarzenia.
O festiwalu można także poczytać na oficjalnej stronie Targiry:
www. targiras.s21.o12.pl.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+
związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłat świadczenia wychoW
wawczego (500+) Ośrodek Pomocy Spo-

FOT. UŻYCZONE

dumą donosimy, że Zastępca Komendanta KoZ
misariatu Policji w Świebodzi-
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łecznej w Świebodzicach informuje, że
wypłaty następują zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat ustalonym według
podziału alfabetycznego osób uprawnionych.
Powyższe podyktowane jest realizacją
innych świadczeń wypłacanych w tutejszym
OPS (świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczeń
pomocy społecznej). Zgodnie z ustawą
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci ustalenie świadczenia wychowawczego następuje w terminie
3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Informacja na temat daty wypłaty świadczeń
zawarta jest w decyzji administracyjnej
wydawanej przez organ.
Poniżej zestawienie przewidywanych terminów wypłat świadczenia wychowawczego w okresie 2016/2017 (od dnia 01.04.2016 r.
do dnia 30.09.2017 r.):

I GRUPA I (nazwiska na literę A - I);
16.05.2016 r., 16.06.2016 r., 18.07.2016 r.,
16.08.2016 r., 16.09.2016 r., 17.10.2016 r.,
16.11.2016 r., 14.12.2016 r., 16.01.2017 r.,
16.02.2017 r., 16.03.2017 r., 18.04.2017 r.,
16.05.2017 r., 16.06.2017 r., 17.07.2017 r.,
16.08.2017 r., 18.09.2017 r.,
I GRUPA II (nazwiska na literę J - L);
17.05.2016 r., 17.06.2016 r., 20.07.2016 r.,
17.08.2016 r., 21.09.2016 r., 18.10.2016 r.,
17.11.2016 r., 15.12.2016 r., 17.01.2017 r.,
17.02.2017 r., 17.03.2017 r., 20.04.2017 r.,
17.05.2017 r., 21.06.2017 r., 18.07.2017 r.,
17.08.2017 r., 21.09.2017 r.,
I GRUPA III (nazwiska na literę Ł - O);
18.05.2016 r., 21.06.2016 r., 21.07.2016 r.,
18.08.2016 r., 22.09.2016 r., 21.10.2016 r.,
18.11.2016 r., 16.12.2016 r., 18.01.2017 r.,
21.02.2017 r., 21.03.2017 r., 21.04.2017 r.,
18.05.2017 r., 22.06.2017 r., 21.07.2017 r.,
18.08.2017 r., 26.09.2017 r.,

Zmiany w budżecie

poniedziałek, 23 maja,
odbyła się XX sesja Rady
W
Miejskiej w Świebodzicach ka-

dencji 2014-2018.
Rozpatrzono 8 projektów uchwał, wśród nich tę dotyczącą
zmian w budżecie na rok bieżący.
W uchwale zwiększono m. in.
plan wydatków inwestycyjnych
o 460.000. zł - w zakresie uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy (przebudowa sieci kanalizacji deszczowych - 160.000 zł i przebudowa
kanału deszczowego w rejonie ul.
Bocznej - 300.000 zł).

W związku z otwarciem ofert
przetargowych na przebudowę
niecek basenowych (brodzików)
letniego kąpieliska, koniecznym
stało się przesunięcie kwoty
115.000 zł na to zadanie i rezygnacja z wykonania dokumentacji na
przebudowę saun w WCR.
Na zakup bieżących usług remontowych dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości przekazano
120.000 zł.
Powyższe kwoty zostały wygospodarowane z oszczędności po
przetargach.
I

Niechciany baner zniknął

Baner autorstwa działaczy Platformy Obywatelskiej, który wisiał przez
kilkanaście dni na fasadzie dawnego domu towarowego w Rynku, został
zdjęty. Wielu świebodziczan denerwowała formuła, jaka została użyta
w treści hasła - mianowicie działacze wypowiadali się w imieniu
mieszkańców Świebodzic. Wiele oburzonych tym osób dzwoniło i mejlowała
do naszej Redakcji, zgłoszenia o interwencję odbierał także magistrat
i osobiście burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Baner został zdjęty, chyba jednak nie pod wpływem nacisków opinii
społecznej, lecz najprawdopodobniej upłynięcia czasu, na jaki „reklama”
została wykupiona.

I GRUPA IV (nazwiska na literę P - R);
24.05.2016 r., 22.06.2016 r., 26.07.2016 r.,
22.08.2016 r., 26.09.2016 r., 24.10.2016 r.,
21.11.2016 r., 19.12.2016 r., 24.01.2017 r.,
22.02.2017 r., 22.03.2017 r., 26.04.2017 r.,
22.05.2017 r., 26.06.2017 r., 24.07.2017 r.,
21.08.2017 r., 26.09.2017 r.,
I GRUPA V (nazwiska na literę S - Ż);
26.05.2016 r., 27.06.2016 r., 27.07.2016 r.,
24.08.2016 r., 27.09.2016 r., 26.10.2016 r.,
22.11.2016 r., 20.12.2016 r., 26.01.2017 r.,
27.02.2017 r., 24.03.2017 r., 27.04.2017 r.,
24.05.2017 r., 27.06.2017 r., 26.07.2017 r.,
22.08.2017 r., 27.09.2017 r.,

Wszystkie uchwały
jednogłośnie

odczas XX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (17 radnych obecP
nych na sali).

Dotyczyły one - oprócz wymienionych już zmian w budżecie
i powiązanych z nimi zmian w WPF, następujących kwestii:
G Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Zdrowia za rok 2015
G Podziału zysku SP MOZ w Świebodzicach - bo 2015 rok
był rokiem, w którym samorządowa przychodnia zakończyła
na plusie, co podkreślał obecny na sesji dyrektor placówki
Adrian Szewczyk. Zysk - ponad 60 tys. zł - został przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.
G Zmieniany uchwały ws. przystąpienia do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata
2015-2025 (tu chodziło tylko o kwestię zmiany nazwy programu z Gminnego na Lokalny).
G Ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Świebodzice
G A także przystąpienia do sporządzenia dwóch planów zagospodarowania przestrzennego (w obrębie Cierni i Pełcznicy).
W punkcie poświęconym interpelacjom i wnioskom radnym
radny Zdzisław Pantal zasygnalizował problem parkowania
i rozładunku ciężkich aut na miejskich parkingach pod halą
sportową i Wodnym Centrum Rekreacji. - Miałem wiele sygnałów od mieszkańców, którzy w związku z tą sytuacją niepokoją się o stan nawierzchni parkingów - podkreśłał radny.

Sto lat, sto lat, niech nam Akord gra i śpiewa!
4

Jubileusz Akordu
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ieli się nazywać Świebodziczanie, ale został Akord. I chyba
nazwa mocno już zakorzeniła się
w świadomości mieszkańców,
bo występy zespołu są przyjmowane ciepło,
a udział naszych rozśpiewanych seniorów
w przeglądach podobnych kapel zawsze
kończy się jakimś wyróżnieniem. Pasja do
śpiewania i radość życia - to chyba motto
naszych akordowców. Właśnie świętują 10lecia istnienia. Zatem - 100 lat życzymy!
Obchody okrągłego jubileuszu zespół
Akord, działający przy Polskim Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach połączył z kolejną już edycją
Wiosennego śpiewania seniorów. Barwny
i rozśpiewany korowód złożony z pięknie
ubranych w stroje ludowe śpiewaków przeszedł ulicami Świebodzic w sobotę, 14 maja.

Nasi seniorzy zaprosili do tego radosnego
święta zaprzyjaźnione zespoły: Dobromierzan z Dobromierza, Bolkowian z Bolkowa,
Kapelę Janka Boduszka z Siemianic, Olgę
z Kamiennej Góry, Goczałkowian z Goczałkowa oraz Senioritów z Żarowa.

ły tu ulubioną pieśń Ojca Świętego, Barkę.
Przechodnie pozdrawiali ten wielobarwny
przemarsz, machali, robili zdjęcia. Śpiewający i radujący się ludzie wzbudzali ogromną
sympatię.
Następnie wszyscy przeszli do Klubu
Seniora, gdzie odbyła się główna część
imprezy, związana z jubileuszem świebodzickiego Akordu. Na początek były więc
życzenia i prezenty - serdeczne gratulacje
i pamiątkowe statuetki dla członków zespołu
wręczyli wspólnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz i przewodniczący Łukasz Kwadrans.
- Jesteście naszym lokalnym produktem
eksportowym, kolejnym, z którego Świebo-

Gośćmi specjalnymi byli: zespół indiański
Catawba oraz skrzypaczka Anna Koszel
z uczniami. Nie mogło także zbraknąć gości
honorowych: Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa.
Wszystko zaczęło się od korowodu ulicami miasta - ponad setka osób w strojach
ludowych, w takt „Szła dzieweczka do
laseczka”, przeszła ulicą Żeromskiego - najpierw pod ratusz, a następnie ul. Kopernika
pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono
kwiaty i zapalono znicze. Zespoły odśpiewa-

Gratulacje, życzenia i pamiątkowe statuetki dla członków Akordu wręczyli Burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans

Co to, wesele? Pewnie tak pomyśleli mieszkańcy, słysząc dobiegające
z ulicy radosne „Szła dzieweczka do laseczka”

Żywiołowi Indianie z Wałbrzycha porwali do zabawy całą salę

Burmistrz z przewodniczącym RM oraz Teresa Małecka złożyli u stóp
pomnika kwiaty i zapalili znicze. Później wszyscy odśpiewali Barkę

Obowiązkowy występ Akordu pod dyrekcją Ryszarda Fidlera

Dziś ostatnie maluchy
z Publicznego
Przedszkola nr 3
„Niezapominajka”

W następnym wydaniu
zaczynamy prezentacje
przedszkolaków
z Przedszkola nr 2.
Mali wirtuozi skrzypiec też dali mini koncert

Honorowa statuetka dla pomysłodawcy powstania zespołu - Jana
Welca, szefa PZERiI w Świebodzicach

Życzenia i prezenty wręczyły także zaprzyjaźnione zespoły

GRUPA
„STOKROTKI”

WYSTĘP GOŚCI
SPECJALNYCH,
CZYLI ZESPOŁU
CATAWBA

Chuchla Samuel,
Filipczyk Anastazja,
Gardziejewski Natan,
Gąsiorek Maja,
Górska Pola,
Kapralski Natan,
Klasura Dominik,
Kończewski Szymon,
Koselski Leon,
Kopacz Zuzanna,
Mania Martyna,
Matuska Szymon,
Nowacki Kamil,
Szostak Mikołaj,
Tarapata Karolina,
Wilczek Szymon,
Żuwalski Kornel.

dzice są dumne, śpiewajcie nam jak najdłużej - mówił burmistrz przekazując na ręce
kierownik zespołu Teresy Małeckiej gratulacje i życzenia. Pani Teresa otrzymała także
pamiątkowy puchar za sprawne i pełne sukcesów prowadzenie zespołu.
Podobne, jubileuszowe trofeum, powędrowało także w ręce Jana Welca, Przewodniczącego PZERiI w Świebodzicach, który
był pomysłodawcą i inicjatorem założenia
grupy śpiewaczej.
- Pamiętam, że po likwidacji Liczyrzepy
zrobiła się taka pustka, przez lata brakowało
jakiegoś zespołu, więc zaproponowałem,
żebyśmy coś zrobili u siebie - wspominał
przewodniczący.
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Skoro mieliśmy jubileusz, nie mogło
zabraknąć prezentów i życzeń, które przekazały zaprzyjaźnione zespoły, zaś Teresa
Małecka serdecznie podziękowała burmistrzowi za wsparcie i dużą życzliwość samorządu dla działań zespołu.
Podziękowania otrzymali także współpracujący na co dzień ze związkiem Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM oraz Miejski Dom Kultury.
Sympatyczne świętowanie, wspólne śpiewanie i biesiadowanie trwało do wieczora.
I

Chór Akord

Podziękowanie

Powstał w 2006 roku, tworzą go członkowie PZERiI, obecnie jest to 20 osób,
13 pań i 6 panów. Zespół bierze udział w licznych przeglądach amatorskich zespołów
ludowych, skąd zawsze nasi seniorzy wracają z dyplomami i wyróżnieniami.
Opiekunami artystycznymi zespołu od początku istnienia byli: Jan Rymar,
Hanna Raszkiewicz i obecnie Ryszard Fidler, wszyscy także zostali uhonorowani
pamiątkowymi statuetkami.
Skład Akordu:
Teresa Małecka - kierownik zespołu,
Ryszard Fidler - instruktor muzyczny
Instrumenty i śpiew: perkusja - Janusz Łoziński, akordeon - Zdzisław Christ,
organki: Tadeusz Okoński i Kazimierz Podgórski.
Śpiew: Bronisława Bachórz, Danuta Cicha, Jadwiga Dopart , Janina Fuja,
Henryka Gajek, Alfreda Kreczmer, Zofia Okińczyc, Stanisława Pilarska, Wiesław
Pluta, Maria Sanok, Krystyna Stępień, Genowefa Urbaniak, Krystyna Wadas,
Stanisław Warzecha.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach składa
serdeczne podziękowania funkcjonariuszom
Straży Miejskiej, Panu Eugeniuszowi Kędra
za udostępnienie placu, Panu Kazimierzowi
Kamińskiemu, Panu Stanisławowi Warzecha,
członkom zarządu oraz wolontariuszom:
Pani Genowefie Kościelskiej, Panu Tadeuszowi
Frączak oraz Panu Mieczysławowi Pierzchała
za pomoc w rozładowaniu i rozprowadzaniu
jabłek dla emerytów, rencistów
oraz mieszkańców miasta Świebodzic.
Owoce zostały sprowadzone z Fundacji „Serce”
na wniosek Przewodniczącego Związku Pana
Jana Welca. Jabłka wydano 1040 osobom.
Zarząd PZERiI

W Świebodzicach
działa straż leśna
6

wieści z miasta
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banie o przyrodę i edukacja najmłodszych
- to cele nowej organizacji, będącej następcą
Ligi Ochrony Kraju. W naszym
mieście aktywnie działa oddział
leśnej straży.

Następcą LOK-u stało się
Stowarzyszenie Straży Ochrony
Przyrody w Polsce, zarejestrowane w ubiegłym roku. Funkcję
Komendanta Głównego pełni
Michał Pancewicz w randze
Pułkownika, a I Zastępcą Ko-

mendanta Głównego SSOP
w Polsce i Komendanta Powiatowego na Powiat Świdnicki
i Gminy Świebodzice w randze
podpułkownika jest świebodziczanin Piotr Zwierzyński. Dzięki jego inicjatywom w Świebodzicach odbyło się już kilka
akcji, związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody.
Jedną z ciekawszych było
wieszanie budek lęgowych dla
ptaków w Książańskim Parku
Krajobrazowym.
- Po akcji zbieraliśmy śmieci.
To było pierwsze nasze wyjście
i od razu pełen sukces i wielkie
zaangażowanie ze strony dzieci
- mówi Piotr Zwierzyński.
Kolejna akcja odbyła się nad
zbiornikiem Warszawianka, tam
też młodzi strażnicy powiesili
budki dla ptactwa, i następna
- w Parku Miejskim.

W SKRÓCIE...

Wiedzą, skąd brać fundusze
Jak i skąd pozyskiwać fundusze unijne, które czynniki wpływają
na atrakcyjność projektu podczas weryfikacji, co w perspektywie
ubiegania się o dofinansowanie oznacza termin „innowacja”,
a także, gdzie poszukiwać wsparcia przy składaniu projektów
- na te, oraz na wiele innych pytań odpowiedzi poznali uczestnicy
spotkania poświęconego pozyskiwaniu środków unijnych.
Spotkanie, które odbyło się we wtorek, 17 maja, w sali posiedzeń
ratusza, poświęcone było pozyskiwaniu środków w ramach trwającej
perspektywy programowej 2014-2020 na działalność małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw. Licznie zebranych gości powitali burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, po czym głos zabrali zaproszeni eksperci.
Prowadzący - Magdalena Frydrych, doświadczony menadżer
ds. projektów, Judyta Górniak - świebodziczanka, radca prawny
oraz Dominik Ciecierski - reprezentujący kancelarię antywindykacyjną,
zaprezentowali zebranym możliwości, jakie dla przedsiębiorców
stwarza możliwość pozyskiwania funduszy strukturalnych.
A tych, jak się okazało, jest naprawdę wiele.
Tematyka funduszy zewnętrznych wzbudziła zainteresowanie nie tylko
wśród przedstawicieli sektora prywatnego i instytucji publicznych,
ale również spółek miejskich i radnych - w spotkaniu uczestniczyli
bowiem także prezes OSiR Świebodzice sp. z o. o. Janusz Zieliński,
Kacper Nogajczyk - prezes ZGK Świebodzice sp. z o. o.
oraz radny miejski Dariusz Błaszczyk.
Po części poświęconej na prelekcję otwartą, prowadzący
przeprowadzili z uczestnikami konsultacje indywidualne.
Obserwując, jak chętnie świebodziccy przedsiębiorcy korzystali
z możliwości zadania pytania, można mieć pewność,
że z zainteresowaniem podchodzą do tematu pozyskiwania
dodatkowych funduszy.
Organizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz oraz Akademia Aktywnych Kobiet.
WYDZIAŁ PIW.

to ok. 30 zł, więc to spory wydatek, ale robimy je sami, by obniżyć koszty - podkreśla komendant.

- Tym razem powiesiliśmy
7 budek, w sumie zamontowaliśmy ich 12 szt. Docelowo
chcemy powiesić 50 szt. na terenie gminy Świebodzice, ale trzeba zebrać fundusze i sponsorów,
by od października 2016 r. do
kwietnia 2017 r. zdążyć przed
kolejnym okresem lęgowym.
Koszt wytworzenia takiej budki

W kwietniu dzieci z opiekunami posadziły las za stawem przy
ul. Solnej w Świebodzicach. 150
szt. młodych drzewek: buków,
dębów i klonów, udało się pozy-

skać ze szkółki w Nadleśnictwie
Muchów koło Jawora.
W ramach działalności SSOP
w Szkole Podstawowej nr 3 powstał Klub Młodego Strażnika
Przyrody pod opieką p. Joanny
Dybał, Piotra Zwierzyńskiego
i Ryszarda Sobolewskiego
z Koła Łowieckiego nr 5 we
Wrocławiu.
Młodzi członkowie SSOP
zostali też zgłoszeni do ogólnopolskiego projektu OŻYWIĆ
POLA ROK BAŻANTA. Trzymamy kciuki!
Więcej na temat SSOP na:
www.strazochronyprzyrody.pl.

Wiosna w parku - z Mrówką
i Czwórką
K

ilkadziesiąt krzewów
iglastych posadziły w Parku Miejskim dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 4
w Świebodzicach. Zielona kompozycja w pobliżu placu zabaw
powstała w ramach ogólnopolskiej akcji Wiosna z Mrówką.
Dwadzieścioro maluchów
w asyście opiekunów i pracowników PSB Mrówka w Świebodzicach sadziło rośliny i z zapalem ozdabiało trawnik. Dzieci
dostały rękawiczki i krótki instruktaż, w jaki sposób sadzić
roślinki. Dopingował ich Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec.
Miejsce wskazał Wydział
Ochrony Środowiska UM - powstanie urokliwy klomb, który
z pewnością będzie cieszył oko
spacerujących parkiem mieszkańców. Dodatkowo, każdy
uczeń, biorący udział w akcji,
otrzymał nasionka do samodzielnego wysiewu oraz ulotkę
informacyjną i instrukcję, jak
pielęgnować kwiaty doniczkowe. Dzieci zasieją nasionka

w domu, aby móc obserwować
proces wegetacji rośliny i relacjonować go podczas szkolnych
zajęć z przyrody. W krótkim
poradniku znajdą informacje
o tym, jak znaleźć dla niej idealne miejsce na balkonie oraz dbać
o roślinę, by przez cały sezon
mogła cieszyć oczy przepięknymi kolorami. Partnerem akcji
jest Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Legutko, które
ufundowało nasionka dla wszystkich dzieci biorących udział
w akcji.
Akcja aktywizuje lokalną społeczność - dzieci, ich rodziców,
nauczycieli i ma na celu edukację ekologiczną w zakresie
ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Podczas
sadzenia roślin specjaliści pokazują najmłodszym, jak powinni
dbać o rośliny, sadzić kwiaty
i krzewy, pielęgnować ogród.
Dla wielu uczniów, mieszkających w mieście, jest to jedna
z niewielu okazji do uczestniczenia w tego typu pracach - a przy
okazji ciekawa lekcja przyrody.

To też o funduszach

Lipy zakwitną za rok

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Dolnośląscy Pracodawcy
zapraszają przedsiębiorców z terenu naszego województwa na
bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące finansowania z UE.
Eksperci z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej przedstawią informacje dotyczące Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 oraz możliwości wsparcia, jakie przewidziane jest
w tym programie dla przedsiębiorstw.
Spotkanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 10:00 w siedzibie
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Plac Solny 13, Wrocław.
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca, na adres: biuro dp.org.pl.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wiosna w parku to generalne porządki i nowe nasadzenia
- ZGK Świebodzice sp. z o.o. posadził niedawno 15 dorodnych lip.
Koszt jednej sadzonki to tysiąc złotych, ale rośliny są naprawdę
spore. Piękne pnącza pojawiły się także wokół amfiteatru,
dosadzono sporo krzewów różanych. Gdy to wszystko urośnie
i zakwitnie - w naszym parku zrobi się wyjątkowo urokliwie, choć
już teraz rośliny w pełnej zieleni i kwitnące bzy cieszą oko
spacerowiczów.

Nie było tłumów
- ale to dobrze
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

VIII

Świebodzickie
Targi Pracy odbyły się 12 maja
w naszym mieście. Sala Miejskiego Domu Kultury nie była
oblegana - co w tym wypadku
świadczy chyba dobitnie, że na
rynku pracy jest lepsza sytuacja
a poszukujących jest po prostu
mniej.

wydarzenia

- Życzę Państwu znalezienia
dobrych ofert, a pracodawcom
- dobrych pracowników- mówił
podczas otwarcia VIII już Świebodzickich Targów Pracy Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Podczas tej edycji
swoje oferty zaprezentowało 25
firm i instytucji, głównie z terenu
miasta.
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Lista firm, które wzięły udział w targach

Rezo Sp. z o.o.
Kombo Sp. z o.o.
Śnieżka - Invest Sp. z o.o.
MIRJAN 2
ASC WORKERS
CAPRICORN S.A.
Grajewscy s.j.
Energokabel Sp. z o.o.
SEGEPO-REFA sp. z o.o.
Fundacja ALAE - Skrzydła
Rozwoju
PWPO-T „Promont” sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Świebodzicach
Europejskie Służby

Współorganizatorem wydarzenia była świebodzicka Filia
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy.

Zatrudnienia - EURES
P.H.U. Vicotel sp. z o.o.
Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy - Filia
w Świebodzicach
SMAKOSZ s.c.
BŁYSK SERWIS Firma
Usługowa
Usługi Transportowe Jarosław
Jakubowski
FAGO sp. z o. o.
Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Kłodzku
Transmetal sp. z o. o.
ZGK sp. z o. o.
TESTER Sp. z o.o.
Seniormed

W targach wzięli także udział:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący RM

Jan Klepiec, radni Jarosław
Dąbrowski i Zbigniew Opaliński - członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Mieszkańcy, którzy pojawili
się na targach, mieli możliwość
nie tylko złożenia swojej oferty,
ale bezpośredniej rozmowy
z pracodawcami, zapytania o naj-

ważniejsze kwestie. Taka formuła sprawdza się od lat. Dodatkowo, od kilku edycji organizatorzy nie zapraszają do udziału
w targach agencji pośredniczących w zatrudnieniu tak, by
pojawiały się tu oferty wyłącznie
zatrudnienia bezpośredniego.
I

Nowe hakowce i wywrotka
ZGK Świebodzice inwestuje w tabor i systematycznie podnosi jakość usług

Więcej estetyki

i bezpieczeństwa

O

d kilku miesięcy pracuje zespół ds. rewitalizacji, który opracuje Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice. Niedawno odbyły się
kolejne warsztaty, a na terenach, które będą
objęte działaniami rewitalizacyjnymi, przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców.
Drugie i ostatnie warsztaty zespołu odbyły się
10 maja 2016 r. Grupa pracowała nad uporządkowaniem listy problemów, występujących na
obszarze zdegradowanym, które oczekują rozwiązań. Wytyczono cele i kierunki działań rewitalizacji na terenie naszego miasta. Członkowie
zespołu zaproponowali również własne projekty i pomysły do wpisania do Programu Rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji powstanie do
końca czerwca tego roku, następnie przedstawiony będzie Radzie Miejskiej.
Przydatną wiedzę przyniosły bez wątpienia
badania ankietowe. Zostały przeprowadzone
wśród mieszkańców, w celu poznania opinii na
temat problemów występujących na obszarze
objętym programem rewitalizacji. To z kolei
umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej i zintegrowanej rewitalizacji.
Określenie problemów, oczekiwań i potrzeb
ludzi pozwoli na sformułowanie dokumentu bliskiego oczekiwaniom mieszkańców obszaru
zdegradowanego
- W ankiecie mieszkańcy wskazywali najczęściej na potrzebę podniesienia estetyki otoczenia, stawiają na większą aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych, sportowych
w pobliżu miejsca zamieszkania oraz poczucie
bezpieczeństwa w mieście (monitoring, więcej
patroli) - mówi Marzena Korona-Kruk, Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych UM.
Warsztaty w ramach projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice” współfinansowano ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
w ramach Funduszu Spójności.
Ankietę można nadal wypełniać, jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
www.swiebodzice.pl,
w zakładce rewitalizacja.
I

W

garażach ZGK Świebodzice sp. z oo. właśnie
stanęły właśnie trzy nowiutkie auta. Nowe pojazdy to
dwuosiowa wywrotka marki DAF
LF o całkowitej dopuszczalnej
masie pojazdu 19 t, wyposażonej
w silnik o pojemności 6,7 l i 314
KM oraz dwa hakowce Mitsubishi Fuso Canter 7C15 z silnikiem
mercedesa o pojem-ności 3,0 l
i mocy 150 KM oraz dopuszczalnej masie całkowitej 7 t. Jeśli dodamy jeszcze do tego zakończony
właśnie remont wejścia wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych można stwierdzić, że
nasi komunalnicy dynamicznie się
rozwijają i starają, by świadczyć
usługi dla mieszkańców na jak
najwyższym poziomie.

Pojazdy spełniają wszystkie
obowiązujące normy, w tym hałasu oraz emisji spalin EURO VI.
Mieszkańcy chyba będą najbardziej zadowoleni z zakupu tych
dwóch ostatnich.
- Hakowce zastąpią używane
dotąd przez nas, 20-letnie STAR-y,
które mocno dymiły i hałasowały
- mówi Kacper Nogajczyk, prezes ZGK Świebodzice.
Wartość zakupionego taboru to
750 000 zł. Wywrotka oraz hakowiec są finansowane przez leasing.
Modernizacja wejścia do siedziby spółki to koszt. ok. 100 tys.
zł.
ZGK Świebodzice jest spółką
ze 100% udziałem gminy.
I

Nowe auta zaraz po zakupie obejrzeli nasi samorządowcy: od lewej radny
Jarosław Dąbrowski, Prezes ZGK Kacper Nogajczyk, Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans, Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący RM
Jan Klepiec

Szybko sprawdzimy rozkład jazdy
Nowoczesna komunikacja w Świebodzicach to nie
tylko najnowsze autobusy, które wożą pasażerów,
ale np. możliwość zakupu biletu z pomocą karty
zbliżeniowej czy sprawdzenie rozkładu jazdy
w telefonie. W tej ostatniej kwestii pojawiła się
ciekawostka - mieszkaniec naszego miasta,
Pan Adam Długaszek, stworzył bezpłatną
aplikację, która umożliwia szybkie sprawdzenie
w telefonie komórkowym aktualnego rozkładu
jazdy komunikacji miejskiej. Aplikacja jest prosta
w obsłudze i całkowicie darmowa. Obecnie
miasto posiada system elektronicznego rozkładu
jazdy w aplikacji myBus, ale niewykluczone,
że ZGK Świebodzice wykorzysta propozycję
świebodziczanina.
Świebodziczanin, Pan Adam Długaszek, stworzył
bezpłatną aplikację, która umożliwia szybkie
sprawdzenie w telefonie komórkowym aktualnego
rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Aplikacja
jest prosta w obsłudze i całkowicie darmowa.
Obecnie miasto posiada system elektronicznego
rozkładu jazdy w aplikacji myBus,

ale niewykluczone, że ZGK Świebodzice
wykorzysta propozycję świebodziczanina.
- To bardzo ciekawy pomysł, musimy jeszcze
porozmawiać z autorem o szczegółach
formalnych - mówi Kacper Nogajczyk,
Prezes ZGK Świebodzice. - Ale fakt, że aplikację
stworzył mieszkaniec naszego miasta i to
specjalnie na potrzeby miejskiej komunikacji jest
naprawdę godny uznania.
Skąd się wziął pomysł, by stworzyć aplikację?
- Stojąc wieczorem na przystanku autobusowym
zauważyłem, że wiele osób podchodzi do rozkładu
jazdy, oświetla go ekranem telefonu i sprawdza
najbliższy autobus - mówi pan Adam Długaszek.
- Wtedy pomyślałem, czy nie wygodniej byłoby
sprawdzać rozkład na telefonie? Oczywiście,
można pobrać rozkład ze strony i wyświetlić
na ekranie jako PDF, ale i tak trzeba wtedy
powiększać i przesuwać ekran, żeby wyszukiwać
połączenie.
Co innego gdyby mieć aplikację, która po
uruchomieniu automatycznie sprawdzi datę

i godzinę, zlokalizuje nasz przystanek i wyświetli
dla niego najbliższe połączenie w obu kierunkach.
Na rynku dostępne są podobne rozwiązania,
ale zazwyczaj są to aplikacje dla większych miast,
a ta dotyczyłaby wyłącznie komunikacji miejskiej
w Świebodzicach.
- Napisałem więc taką aplikację i zamieściłem
w sklepie Google Play pod adresem:
https://play.google.com/store/apps/details?id
=komunikacja.miejska.swiebodzice.
Aplikacja jest całkowicie darmowa, nie zawiera
reklam, niestosownych treści i w żaden sposób
nie generuje dla mnie przychodów. Uważam,
że jest prosta i banalna w obsłudze - podkreśla
autor.
Pan Adam jest od urodzenia świebodziczaninem,
absolwentem naszego LO, z wykształcenia jest
inżynierem informatykiem. Obecnie pracuje jako
webmaster w firmie IT, zajmuje się tworzeniem
stron internetowych.
Oprócz zagadnień związanych z informatyką
interesują go m. in.. drony, muzyka elektroniczna.

Pobiegliśmy pokoleniowo i rodzinnie
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Polska Biega
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Piękna pogoda, świetne
humory i moc atrakcji
towarzyszyły tegorocznej
edycji ogólnopolskiej akcji
Polska biega.
Jak zawsze w biegu brali
udział świebodziczanie
w wieku od kilku miesięcy
do kilkudziesięciu lat.

B

ieg wystartował w sobotę, 21 maja, o godz.
12:00 spod hali sportowo-widowiskowej na
Osiedlu Piastowskim, tu była też
meta biegu. Zanim biegacze wystartowali, krótką rozgrzewkę
przeprowadziła Marta Jasińska, trenerka fitness.
Hasło do startu dał burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożucho-

wicz, po czym uczestnicy przebiegli dystans osiedlowymi
uliczkami. Jak zwykle wśród
biegaczy wypatrzyliśmy znane
twarze - m. in. Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa,
Wiceprzewodniczącego RM Jana Klepca; biegli dyrektorzy
szkół, nauczyciele, a dopingowali ich gorąco bliscy i przyjaciele.

Pierwszy biegacz pojawił się
na mecie już kilka minut po starcie! Tu jednak nie o wyniki
i czas chodziło, lecz o dobrą zabawę i sportowy entuzjazm.
Bez względu na to, kiedy
kolejne osoby pojawiały się na
mecie, na każdego czekał certyfikat i woda mineralna, a w holu
hali OSiR także wyśmienita grochówka z bułką. Wszyscy bio-

rący udział w akcji otrzymali
także obowiązkowe, pamiątkowe koszulki.
Wszyscy mieli jeszcze szansę
na kolejną niespodziankę - możliwość wylosowania atrakcyjnej nagrody. Partnerzy naszej
akcji wyjątkowo hojnie obdarowali w tym roku uczestników,
można było wylosować sprzęt
sportowy - piłki, plecaki, torby,
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bidony, sprzęt komputerowy myszki, słuchawki itp., koszulki,
słodycze ze Śnieżki, mnóstwo
karnetów na siłownię i basen
- ufundowanych przez BZ WBK
Grupa Santander, a także ciekawe poduszki, promujące nasze
miasto, które bardzo się podobały.
Główną nagrodą był ufundowany przez firmę Hades ponton

- wylosowała go Julka Aftyka,
gratulacje!
Wypełnione zgłoszenia losowali: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans oraz Janusz
Zieliński prezes OSiR Świebodzice. Rozdano naprawdę mnóstwo upominków.
Organizatorami Polska biega
byli: Wydział Promocji, Infor-

Fundatorami nagród
na Polska biega byli:
G Moneva

G BZW BK Grupa Santander

G Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Świebodzicach

G Zakład Pogrzebowy Hades
G Promont
G Olcom

G Mirjan 2 Natalia Olendzka

Dystans nie był długi tak, by każdy mógł go pokonać, oczywiście
w swoim własnym tempie

- Hotel przy Oślej Bramie
w Zamku Książ
G Segepo-Refa
G Śnieżka-Invest
G Termet
G Tester
G Centrum Pucharowe „T.M.”
G Bar Smakosz
G Pizzeria Roma
G WIPO
G Biuro-Serwis

Pierwszy biegacz na mecie pojawił się już po kilku minutach

Julka Aftyka wylosowała główną nagrodę - ufundowany
przez firmę Hades ponton

Gotowi, do startu, start! Wystrzałem z pistoletu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz dał sygnał do biegu

Tradycyjnie w biegu brały udział całe rodziny, a niektóre maluchy miały bardzo komfortową sytuację - bo jechały sobie w wózkach

To już kolejna edycja, podczas której można
było zaobserwować niestety także i dosyć
przykrą sytuację. Otóż wiele osób rejestrowało
swoje uczestnictwo w biegu tylko po to, by
odebrać koszulkę. Co gorsze - wiele z tych osób
brało także udział w losowaniu nagród,
co jest już kompletnie nie fair w stosunku
do tych wszystkich, którzy przebiegli dystans.
Kwestia ta została nawet poruszona na sesji
Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Wszystko wskazuje na to, że organizatorzy
będą musieli w przyszłości podjąć jakieś kroki,
by wyeliminować takie oszustwo.

Sucha bułka
wspaniale smakuje
po biegu
- rodzina Państwa
Schabowskich
prawie w komplecie

Tegorocznym hitem były takie poduszki, nowy gadżet promujący
miasto

Nasi samorządowcy
dopingowali, ale i sami biegli

I

Przykry proceder...

Tłumy pod sceną to znak, że zaczyna się losowanie nagród
Zanim bieg wystartował,
krótką rozgrzewkę
przygotowała Marta Jasińska

PO BIEGU
GROCHÓWKA
SMAKOWAŁA
WYŚMIENICIE

macji i Współpracy Zagranicznej UM oraz OSiR Świebodzice
sp. z o.o. Organizatorzy dziękują
za pomoc Szczepowi Harcerskiemu IMAGO im. Batalionu
Zośka oraz wszystkim uczestnikom za świetną atmosferę i dobrą zabawę.

Nie ma to jak bieg z tatą - można „na barana”, albo trzymając się za ręce

Na starcie jak zawsze najwięcej było dzieci i młodzieży

9

Patroni są wciąż z nami
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Urszula Kruczek - prezes ZNP,
Agnieszka Gielata dyrektor
Miejskiego Domu Kultury, Małgorzata Grudzińska dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
radni miejscy, dyrektorki szkół
miejskich i przedszkoli, rodzice
i dziadkowie uczniów.
Uczniowie najmłodszych klas,
fantastyczne sześciolatki z kl. I a
i I b pod opieką pań Elżbiety
Szram i Beaty Boratyn przygotowali wzruszający program
artystyczny. Dzieci pięknie opowiedziały o tym, jakie święta
obchodzimy w maju, by płynnie

Szczęście zaczyna się...

FOT. UŻYCZONE SP2

18.

rocznicę nadania imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania
świętowali uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach.
Uroczystość odbyła się w piątek,
13 maja.
Wzięło w niej udział liczne
grono zaproszonych gości
- w tym żyjący jeszcze Nauczyciele Tajnego Nauczania - Pani
Irena Kozłowska i Pan Stanisław Stelmach, Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady

ak brzmi jedno z przesłań
niezwykle poruszającego
T
spektaklu pt. „Tutaj jest wszyst-

ko”, który uczniowie klas IV i V
Szkoły Podstawowej nr 2
w Świebodzicach mieli okazję
obejrzeć na specjalnie przygotowanej scenie. Teatr Dramatyczny z Wałbrzycha przygotował
niezwykłe przedstawienie - niezwykłe, bo wystawione w specjalnym namiocie ustawionym
w hali widowiskowo-sportowej,
gdzie granica między widownią
a sceną stawała się płynna. Niezwykły - bo dotykający bolesnych tematów przemocy w ro-

dzinie i dorastania, lęku i życia
bez strachu. Czterdziestominutowe przedstawienie sprawiło na
nas ogromne wrażenie, wywołało wiele emocji - od rozbawienia
- po współczucie i grozę.
Spektakl oparty na powieści
Guusa Kujiera „Książka Wszystkich Rzeczy” stanowił punkt
wyjścia do rozważań na temat
przemocy. Uczniowie po przedstawieniu bardzo aktywnie
uczestniczyli w warsztatach
z psychologiem, który opatrzył
całość odpowiednim kmentarzem.
Spotkanie to było częścią realizowanego w szkole większego projektu „Szkoła Równego
Traktowania”.
Małgorzata Krzan

przejść do historii i takich wartości, jak patriotyzm, przyjaźń,
odwaga.
Także rodzice bardzo aktywnie włączyli się w występ - zaprojektowali przepiękną dekorację, pomogli napisać scenariusz,
jedna z mam zagrała nawet rolę
w spektaklu. Tak wspaniała
współpraca mogła zaowocować
tylko w jeden sposób - efekt był
porywający. Dzieci wspaniale
wprowadziły widzów w świat
majowych świąt, świat wspomnień o szkole sprzed trzydziestu lat i pamięci o tych, którzy
podczas wojennej zawieruchy
„(...) przed narodem nieśli oś-

wiaty kaganiec (...)” i nie zawahali się „(...) na śmierć iść po
kolei, jak kamienie przez Boga
rzucane na szaniec (...)”.
Występ został nagrodzony
ciepłymi brawami, a główni
bohaterowie uroczystości otrzymali podziękowania i kwiaty.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
to druga - obok Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków szkoła w Świebodzicach, której uczniowie
mają szansę spotkać się i porozmawiać ze swoimi patronami,
a nie tylko poczytać o nich na
kartach książek.
I

VIII Festiwal Talentów w ZSI
Z

„Szczęście zaczyna się
wtedy, kiedy człowiek
przestaje się bać”

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata
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a nami kolejna edycja festiwalu, prezentującego utalentowanych uczniów
ze świebodzickich szkół.
W tej edycji królowały talenty plastyczne
i taneczne.
Podczas oceniania prac w kat. plastycznej
Jury w składzie: Anna Mielnik, Zbigniew
Nowak oraz Ewa Tadeuszak, brało pod
uwagę nowatorstwo techniki, kreatywność
oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie
zaprezentowane prace były bardzo interesujące i świadczyły o talencie świebodzickich
uczniów.
W kategorii klas I-III:
III miejsce zajęła Oliwia Mulka - PSP nr 2
II miejsce zająła Zuzanna Grzeleńska
- PSP nr4
I miejsce zajęła Mirella Walczak - PSP
nr 2
W kategorii klas IV-VI:
III miejsce zajęła Maria Bogucka - PSP
nr 2
II miejsce zająła Paulina Gregorczyk
- PSP nr3

I miejsce zajął Kacper Minta - PSP nr 4.
W ostatnim dniu festiwalu wyłoniono
laureatów w kategorii talent taneczny.
Uczestnicy zaprezentowali się każdy w swojej kategorii wiekowej. W pierwszej kolejności wystą-pili nasi najmłodsi czyli uczniowie klas I-III. Po krótkiej przerwie
wystąpili uczniowie klas IV-VI. W tym
roku członkami jury byli: Marek Chrobak
i Maksymilian Mazurek. Pan Marek jest
instruktorem tańca break-dance w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach oraz
członkiem grupy tanecznej Lazy Rockers.
Pan Maksymilian jest instruktorem tańca
hip-hop, house, locking, doping, wielokrotnym finalistą Mistrzostw Polski oraz uczestnikiem You Can Dance. Po owocnych obradach jurorzy wyłonili w każdej kategorii
wiekowej I, II, III miejsce.
W kategorii I-III
I miejsce - Julia Wiktorowicz
II miejsce - Wojciech Niziński
III miejsce - Julia Trólka i Kamila
Dominik

W kategorii IV-VI
I miejsce - Nicole Pyk
II miejsce - Oliwia Wierzbicka i Aleksandra Krajewska
III miejsce - Nicole Chrebe-la, Lidia
Półtorak, Karolina Mielnik.
Dziękujemy opiekunom, nauczycielom
za wkład pracy włożony w przygotowanie
uczniów do prezentacji swojego talentu.
Dziękujemy także członkom jury za ocenę i wybór zwycięzców.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w Festiwalu Talentów będzie nadal formą popularyzowania działalności twórczej świebodzickich dzieci oraz promowania ich kreatywności i indywidualnych talentów artystycznych na forum naszego środowiska,
zaś dla opiekunów będzie to forma wymiany doświadczeń i inspiracji twórczej oraz
doskonalenia warsztatu pracy.

Zwycięzcy odpoczywali w Myśliborzu

o zajęciu pierwszego miejsca w konkursie wiedzy
P
o parkach krajobrazowych na

etapie wojewódzkim, drużyna
Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków
w Świebodzicach jako dodatkową nagrodę otrzymała czterodniowy pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej w Myśliborzu. Na
wycieczkę wyruszyła ekipa
w składzie Jula Dubina, Ania
Rajca, Kuba Dmitruk i Dawid Bujczenko, opiekun pani
Kasia Cabanek. Na miejscu
poznaliśmy drużyny i ich opiekunki z Wilkanowa i Bielawy,
którzy zajęli drugie i trzecie
miejsce w etapie wojewódzkim.
W trakcie pobytu grupa
uczestniczyła w różnorodnych
zajęciach - zarówno tereno-

wych, jak i plastycznych oraz
laboratoryjnych.
- Po raz pierwszy zmierzyliśmy się z lepieniem w glinie
- nasze misy, anioły po szkliwieniu trafiły do pieca i dzięki
temu każdy z nas ma trwałą
pamiątkę z pobytu w Myśliborzu. Samodzielnie wykonaliśmy dla siebie mydełka wg
ściśle wymierzonej receptury,
za-siedliśmy również do krosen, by samodzielnie utkać sobie zakładki do książek - wspominają gimnazjaliści.
Ale oprócz zabawy, zajęcia
miały też bardziej naukowy
charakter. Na zajęciach z optyki
uczniowie poznawali wiele zjawisk optycznych; były zajęcia
terenowe - wycieczka do Organów Myśliborskich (pozostałość po działalności wulkanicz-

nej na tym terenie), biegi terenowe, w trakcie których rozwiązywano zagadki przyrodnicze, wycieczka po wąwozie
Myśliborskim, itp.
Nasi uczniowie bardzo polubili się z pozostałymi uczestnikami wyjazdu, więc cały pobyt
był bardzo sympatyczny. Wieczorami, przy ognisku rozbrzmiewały śmiechy i śpiewy,
gdyż dziewczyny z Bielawy
- bardzo uzdolnione wokalnie

FOT. GIMNAZJUM NR 1
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Organizatorzy

- zaangażowały do wspólnego
śpiewania wszystkich, łącznie
z paniami nauczycielkami.
Oczywiście w wolnych chwilach pani Kasia goniła swoich
uczniów do nauki - przed nimi
przecież etap ogólnopolski, ale
wspólna nauka, w pięknych
okolicznościach przyrody może
być przyjemna.
Trzymamy kciuki za etap
centralny!
I

Biblioteka inspiruje
kultura

Ewa Kowalik

D

wunastego maja odbyła się już XIII edycja
programu tygodnia bibliotek, której tegoroczne hasło przewodnie brzmi:
„Biblioteka inspiruje”. Coroczna
ogólnopolska akcja promocji
czytelnictwa ma na celu zachęcić do częstszego odwiedzania bibliotek nie tylko stałych

bywalców, ale przede wszystkim
przyciągnąć do nich czytelników
młodego pokolenia.
Cykl imprez rozpoczyna się
zawsze 8 maja w Dzień Bibliotekarza.W tym roku po raz kolejnyMiejska Biblioteka Publiczna przyłączyła się do tego
przedsięwzięcia zapraszając
szkoły oraz mieszkańców naszego miasta dokorzystania z zasobów bibliotecznych zarówno

tych tradycyjnych, jak i multimedialnych.
W czwartek od rana w bibliotece gościli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach,
którzy mieli okazję zaczerpnąć
ciekawe informacje o początkach druku i przenieść się choć
na chwilę w tajemniczy świat
średniowiecznych bibliotek klasztornych. Po zakończeniu prezentacji multimedialnej, organi-

W kręgu Harry’ego Pottera
piękne sobotnie popołudnie, 14
maja 2016 roku, klubowicze
W
Dyskusyjnego Klubu Fantasy zabrali

przygotowane przez klubowiczów.
W ubiegłym roku, z okazji Światowego
Dnia Czytania Tolkiena, przygotowano
przedstawienie na podstawie powieści
„Władca pierścieni”.

FOT. EWA TADEUSZAK

uczestników spotkania do świata magii
i czarów, czyli do świata Harry'ego
Pottera. To już drugie przedstawienie

zowane były różne konkursy
rozwijające współpracę w grupie
oraz kreatywne pisanie. Tego
dnia młodzież zmierzyła się
równieżw potyczkach kontrolujących umiejętności szybkiego
posługiwania się polskim alfabetem, według któregoporządkowała zbiory na półkach.
W następnej konkurencji nastolatkowie tworzyli interesujące
legendy o bibliotece.Do najcie-

O ile w przypadku Tolkiena klubowicze czytali teksty, tak w przypadku
Harry'ego Pottera, wiązało się to z pamięciowym opanowaniem dużej ilości
tekstu. Oczywiście przed przedstawieniem mieli mnóstwo pracy: omówienie
scenariusza, przygotowanie scenografii,
wybranie strojów i wiele prób. Każdy
z młodych aktorów spisał się wspaniale.
Należy jeszcze dodać, że w przedstawieniu brali udział uczniowie wszystkich kategorii wiekowych, poczynając
od pierwszoklasistów szkół podstawowych na uczniach szkół średnich kończąc. Jednak zróżnicowany wiek nie
miał znaczenia, bowiem wszyscy wspaniale się spisali.
Na przedstawienie przybyli licznie
mieszkańcy naszego miasta, którzy
postanowili spędzić wraz z nami sobotnie popołudnie. Na widowni zasiedli
przedstawiciele władz samorządowych
z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem i Wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej Janem Klepcem, nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy.

Tydzień bibliotek w MBP
M

aj już tradycyjnie poświęcony jest książkom, bibliotekarzom,
bibliotece oraz jej użytkownikom. Tym razem XIII edycja
odbyła się pod hasłem „Biblioteka Inspiruje”.
12.05. b.r. grono użytkowników sympatyzujących z naszą
placówką przybyła do biblioteki,
aby wziąć udział w bloku tematycznym dotyczącym literatury,
jej bohaterów oraz miejscom
znanym z poezji i powieści.

Imprezę przygotowaną przez
bibliotekarki Janinę Dubrownik i Beatę Wiciak rozpoczęła
dyrektor Małgorzata Grudzińska witając przybyłych gości
z radną Teresą Małecką na czele. Przedstawicielka Rady Miejskiej na ręce dyrektor placówki
złożyła życzenia pracownikom
wręczając przecudnej urody
kwiat - glaxsynię, bowiem Tydzień Bibliotek rokrocznie zostaje zainaugurowany Dniem
Bibliotekarza w dniu 8 maja.

Spotkanie rozpoczął aktor
rodem ze Świebodzic, Mateusz
Rusin, wcielający się w rolę
księdza Macieja w „Ranczu”.
Obejrzeliśmy bowiem fragment
odcinka „Wiatr w żaglach”,
w którym na posiedzeniu Rady
Gminy młody wikary grzmiał:
„Jak to przeciw? Przeciw
książkom? Przecież to zbrodnia!
(...) Jak inaczej głód wiedzy
i świata obudzić? Jak człowieczeństwo kształtować? Telewizją?! Czym by ludzkość była,
gdyby nie książki? Bandą dzikusów i troglodytów! Ten kto czyta, mądrość świata poznaje i pokoleń, jego dusza się rozwija, jak
to ziarno rzucone na urodzajną
glebę (...)”.
Następnie wśród publiczności
wybrano 6 osób, tworząc 3 zespoły dwuosobowe, by rozpocząć potyczki konkursowe.
Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością znaczenia trudnych
słów, przysłów polskich, lektur
szkolnych, zdań, które przeszły
do historii oraz tych, którymi

rozpoczynają znane powieści.
Jednakże najwięcej emocji wzbudziły kalambury. Zawodnicy
musieli wykazać się nie tylko
znajomością tytułów, bohaterów
i miejsc, w których rozgrywa się
akcja książek, ale także talentem
plastycznym i umiejętnościami
pantomimicznymi. Nie był to
jednak koniec atrakcji, jakie tego
dnia zostały przygotowane dla
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kawszych opowieści należała
historyjka napisana przez gimnazjalistki z klasy II c Julię
Partykę, Mirelę Boguś oraz
Kamilę Sokołowską głosząca,
iż w XIX w powstała biblioteka,
pod której fundamentami znajdują się podziemne korytarze,
skrywające najważniejsze księgozbiory z informacjami o naszym mieście, których to do dziś
strzeże duch - królpodziemia,
nawiedzając nocą pomieszczenia biblioteki. Po zakończeniu
konkursów uczestnicyotrzymali
nagrody - książki oraz słodycze
ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publicznąoraz zakład
Termet S.A.

Aktorzy otrzymali gromkie brawa, a po
przedstawieniu pochwały za grę aktorską i trud włożony w przygotowanie
przedstawienia.
Przedstawienie to zakończyło - obchodzony już po raz trzynasty - Tydzień
Bibliotek, w tym roku pod hasłem
„Biblioteka inspiruje”. Młodych użytkowników biblioteka inspiruje zawsze,
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Oto tekst legendy napisany
przez gimnazjalistki w ciągu 5
minut.
LEGENDA O BIBLIOTECE
Legenda głosi iż w XIX w.
powstała owa biblioteka, w której się znajdujemy. Podobno pod
jej fundamentami znajdują się
podziemne korytarze, w których
to mieszczą się najważniejsze
księgi z informacjami o naszym
mieście. W dodatku strzeże ich
duch - Król Podziemi, tak przynajmniej nazywali go mieszkańcy. Pewnego razu duch wystraszył się małej dziewczynki
i jego zły czar nawiedzania nocą
biblioteki prysł.
I

nie tylko w tym roku, gdyż pomysły
upowszechniania literatury Fantasy
wśród młodych czytelników, członkowie Klubu mają zaplanowane na, co
najmniej, trzy najbliższe lata.
Więcej zdjęć na
www.biblioteka.swiebodzice.pl.
Agnieszka Okarmus

Scenariusz: Agnieszka Okarmus, Sandra Wiktorek, Aleksandra Kołakowska
i Malwina Stopyra.
Kostiumy: Agnieszka Okarmus. Charakteryzacja: Wiktoria Partyka. Lektorzy:
Aleksandra Kołakowska i Malwina Stopyra.
Obsada: Harry Potter - Krzysztof Ostrowski, Hermiona Granger i pierwszy
Śmierciożerca - Sandra Wiktorek, Ronald Weasley i drugi Śmierciożerca
- Aleksandra Filipczyk, Albus Dumbledore i Lilly Potter - Weronika Kobos,
Minerva McGonagall i trzeci Śmierciożerca - Zuzia Mikłasz, Severus Snape
i czwarty Śmierciożerca - Julia Partyka, Rubeus Hagrid i James Potter - Gerard
Gawłowski, Ciocia Petunia Dursley, Draco Malfoy i Glizdogon - Marta Jawień,
Wujek Vernon Dursley - Dawid Filipiszyn, Dudley Dursley - Marcin Kowalik,
Lucjusz Malfoy i Tiara Przydziału - Emilia Wzgarda, Lord Voldemort - Wiktoria
Partyka, Suzan Bonz i sowa - Martyna Beker, Hanna Abbott, Nevill Longbottom
i sowa - Patrycja Ostrowska.

naszych gości. W przerwie między konkursami czekał poczęstunek, a jako wytchnienie od
emocjonujących przeżyć związanych z rywalizacją Olga
Tokarczuk, Muniek Staszczyk
i Joanna Bator w cyklu „Pokaż
mi swoją książkę” z ekranu polecali literaturę, którą cenią oraz
taką, która wywarła niemały
wpływ na ich dojrzałość czytel-

FOT. JANINA DUBROWNIK
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niczą. Dodatkiem wprawiającym w dobry humor stał się fragment piosenki o „Niepoczytalnym bibliotekarzu”, który z przymrużeniem oka pozwolił spojrzeć na naszą profesję.
Jury czyli pani Teresa Małecka i pani Małgorzata Grudzińska przez cały czas spotkania
i trwającej rywalizacji czuwały
nad poprawnością rozgrywanych konkurencji. Oceniały
uczestników i skrupulatnie przydzielały punkty, by na koniec
ogłosić werdykt:
I MIEJSCE
G Joanna Lis
G Renata Mirocha.
II MIEJSCE
G Wiesława Kańska
G Halina Koncewicz.
III MIEJSCE
G Iwona Błazik
G Anna Gallus.
Nagrodami
przyznanymi
w konkursie były: plecak, kubki,
breloki, t-shirt oraz notesy i długopisy firmowe, bowiem fundatorem wszystkich nagród stał się

rodzimy producent urządzeń
grzewczych Termet S.A., na którego hojność Miejska Biblioteka
Publiczna w Świebodzicach
zawsze może liczyć.
Miłym akcentem tego czwartkowego dnia było podziękowanie złożone przez dyrektor Małgorzatę Grudzińską dla czytelniczki Wandy Gadowskiej, za
istotny wkład w kulturę, poprzez
przekazanie naszej placówce
obcojęzycznego księgozbioru
i propagowanie czytelnictwa.
Pani Wanda obdarowana została
nagrodą rzeczową w postaci torby na laptopa, którego fundatorem był również Termet S.A.
Tydzień Bibliotek mający za
misję propagowanie promocji
bibliotek i czytelnictwa dzięki
takim działaniom jak te, w dniu
12 maja 2016 roku przyczynił
się do spełnienia tego zadania,
o czym świadczyły zadowolone
miny uczestników spotkania.
Beata Wicka

Dzień Folkloru Lokalnej
Społeczności
Magdalena Półtorak

W

dniu 20 maja w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych odbył się Dzień
Folkloru Lokalnej Społeczności
zorganizowany w ramach projektu „Bezpieczna+” - „Szkołamiejsce łączące pokolenia”.
Koordynatorami tej części projektu były Karolina Mielnik
i Magdalena Półtorak. Celem
uroczystości było podsumowanie warsztatów, które trwały od
listopada 2015 r. do maja bieżącego roku. Odbyły się spotkania z artystami, którzy dzielili się
z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem z zakresu tradycyjnych technik plastycznych
i technicznych. W ramach projektu odbyły się następujące
warsztaty:
- „Ozdoby z papieru” - poznaliśmy technikę quillingu, czyli
tworzenia ozdób z papierowych
pasków. Uczestnicy najchętniej
wybierali motywy kwiatów oraz
płatków śniegu.

- „Świąteczne wieńce i stroiki” - z materiałów florystycznych tworzyliśmy dekoracje
świąteczne - wieńce oraz piękne
stroiki na stół.
- „Malowanie bombek”
- uczestnicy pod czujnym okiem
prowadzącej poznali technikę
malarstwa akrylowego. Każdy
wybrał najciekawszy dla siebie
motyw świąteczno-zimowy.
- „Słoiki- świeczniki” - czyli
malowanie farbą akrylową pędzlem i gąbką na szkle. Okazało
się, że zwykły słoik po pomalowaniu i udekorowaniu brokatem
i wstążką staje się pięknym,
ozdobnym świecznikiem.
- „Świeczki z pszczelej węzy”
- krok po kroku dowiedzieliśmy
się jak posługiwać się materiałem - pszczelą węzą i stworzyliśmy niepowtarzalne świece.
- „Asamblaż” - zajęcia polegały na wtłaczaniu naturalnych
kwiatów, liści, kory drzew w masę papierową. Prace okazały się
być bardzo efektowne, a co ciekawe - zaschnięte rośliny nigdy
nie utracą swego kolorytu.

Podczas warsztatów, które odbywały się po południu w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych, mieliśmy możliwość
integracji międzypokoleniowej,
dzielenia się doświadczeniami,
odkrywania własnych uzdolnień
i talentów. Chętnych nie brakowało. Najwięcej osób na warsztatach to 50 uczestników, a liczba ta nie spadała poniżej 20
osób.

Zawód z przyszłością
się konferencja „Zawód z przyszłością - Twoja droga rozwoju”, której organizatorem była
Fundacja ALAE ze Świebodzic. Było to drugie wydarzenie
promujące kształcenie zawodowe, które Fundacja Alae skierowała w maju do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (7.05 w Wałbrzychu,
14.05 w Świdnicy). Konferencja miała na celu przedstawie-

nie zawodów najbardziej poszukiwanych w naszym regionie, jak również uświadomienie
uczniom i rodzicom, że wybór
nauki zawodu nie jest „gorszym” wyborem i nie zamyka
dalszej drogi kształcenia. Konferencja składała się z czterech
części: prezentacji zawodów
przez reprezentantów zaproszonych firm, prezentacji ścieżki
kształcenia przez przedstawicieli szkół zawodowych, dyskusji o rynku pracy oraz wizyty
w zakładach pracy.

FOT. FUNDACJA ALAE

maja w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo14
Handlowej w Świdnicy odbyła
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oświata

piątek, 27 V 2016

Przedstawiciele firmy Segepo-Refa, Jodko-Schiewe (dealer VW), Biura Projektowego
ELKAS oraz firmy TORNOS
zaprezentowali obecnej na konferencji młodzieży zawody operatora maszyn skrawających,
elektryka i mechanika. Przedstawili warunki pracy, wynagrodzenia, możliwości kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Zaprezentowano również
jak dziś wygląda sytuacja na
rynku pracy w kontekście omawiany zawodów. Zarówno Pracodawcy jak przedstawiciele
Urzędu Pracy i Agencji Pracy
HR Work Force potwierdzili
ogromne zainteresowanie przemysłu absolwentami szkół zawodowych kształcących w prezentowanych zawodach.
Na konferencji obecny był
również emerytowany Prezes
grupy SEGEPO pan Jean Louis Pamaret, który opowiadał
młodzieży o przemyśle obróbki
skrawaniem we Francji oraz
o swoich doświadczeniach zawodowych.

Dzień folkloru lokalnej społeczności rozpoczął występ artystyczny dzieci z oddziału przedszkolnego, które recytowały
wiersze dotyczące Cierni jako
wsi atrakcyjnej pod względem
otaczającej natury, zwierząt,
a także miejsc budzących żywe
uczucia w sercach mieszkańców.
Następnie dzieci zaśpiewały
utwór pt. „Ciernieńskie dziouchy”. Kolejnym punktem spot-

FOT. PZSI
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Podsumowaniem konferencji
była wizyta w zakładach pracy,
podczas której uczestnicy mieli
okazję zobaczyć na własne
oczy jak dzisiaj wygląda świat
przemysłu. Bezpośrednio po
konferencji Grupa ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli odwiedziła zakład Segepo-Refa,
gdzie zapoznali się z procesem
produkcyjnym oraz warunkami
pracy.
Serdeczne podziękowania
dla firm i instytucji, które
wspierały i wzięły udział
w konferencji: Segepo-Refa,
Autoryzowany Serwis VW Jodko-Schiewe, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Tornos,
Biuro Projektowe ELKAS, HR
Work Force z Wrocławia, Zespół Szkół Mechanicznych
w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, PUP w Świdnicy oraz dla
uczniów i nauczycieli świdnickich i dzierżoniowskich szkół,
którzy uczestniczyli w wydarzeniu.
I

kania był występ zespołu folklorystycznego Dobromierzanie,
który zaprezentował autorskie
piosenki ludowe. Podczas uroczystości swoje talenty pokazali
także uczniowie Publicznego
Zespołu Szkół Integracyjnych
z koła teatralnego Erato. Mieliśmy możliwość przeniesienia
się w magiczny świat w trakcie
spektaklu pt. „Moje bajki”- przygotowanego przez panią Jolantę
Bieniasz i panią Justynę Gąsior.
Po przedstawieniu teatralnym
dyrektor szkoły, pani Magdalena Stąpor wraz z organizatorkami Dnia Folkloru Lokalnej Społeczności wręczyła podziękowania oraz upominek - folklorystyczną deskę upamiętniającą
ten dzień. Podziękowania otrzymały osoby bezpośrednio zaangażowane w warsztaty folklorystyczne: pani Anna Mielnik,
pani Małgorzata Dominik, pani
Maria Białoń, pani Joanna
Marcinkowska oraz pani Danuta Sokołowska. Podziękowania otrzymali także: pan Czesław Koza oraz koło teatralne

Erato. Pani Magdalena Stapor
wręczyła także upominki radnym miejskim: Tomaszowi Czekajowi oraz Jerzemu Kirklo.
Ostatnim punktem spotkania
było uroczyste przecięcie wstęgi
przed wystawą prac pani Anny
Mielnik, pani Magdaleny Półtorak oraz prac uczestników
warsztatów folklorystyczno-historycznych oraz rękodzielniczych. Wystawę uświetnił zbiór
staroci i antyków udostępniony
przez pana Czesława Kozę.
Spotkanie uświetnił poczęstunek
zorganizowany przez rodziców
dzieci oddziału przedszkolnego,
za co również serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że pierwsza
impreza Dnia Folkloru Lokalnej
Społeczności stanie się w następnych latach tradycją. Pomysłów i chęci do dalszych spotkań
nie brakuje. Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na
spotkaniu i zapraszamy 20 maja
2017 r. w progi naszej barwnej
i kolorowej szkoły na Cierniach.
I

Bluesowo w MDK

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK
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Mateusz Rusin i Cukierki
w Świebodzicach

kultura
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Piątkowy wieczór
20 maja to prawdziwa
uczta dla miłośników
dobrego, polskiego
bluesa. Wspaniały
i żywiołowy koncert
w Miejskim Domu
Kultury dała legenda
tego gatunku w naszym
kraju - Nocna zmiana
bluesa. Sławek
Wierzcholski & Company
w świetnej formie,
co widać na naszym
fotoreportażu.
Więcej zdjęć na profilu FB
Miejskiego Domu Kultury.

Wernisaż prac Mileny Kazek

Zapraszamy na ciekawy koncert w ostatni weekend czerwca
do Parku Miejskiego. Wystąpi Mateusz Rusin i jego nowa
formacja - Cukierki. Mateusz to nasz świebodzicki towar
eksportowy do show biznesu, jest popularnym aktorem
(znany m. in. z „Rancza”), ale także wokalistą i kompozytorem.
Jego najnowszy projekt to właśnie formacja Cukierki.
Serdecznie polecamy.

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI MDK

Po raz kolejny nasza lokalna artystka-malarka Milena Kazek zaprezentowała swoje nastrojowe prace w Miejskim Domu Kultury.
Wernisaż wystawy „Ulotne chwile”, na którym zaprezentowano także prace uczestników warsztatów Art. 2015 odbył się w 13 maja.
Pani Milena znana jest ze swoich charakterystycznych portrerów, ale tematyką jej prac bywają także pejzaże. Chętnie stosuje
pastele, akwarele, ale i oleje. Jest twórcą różnorodnym, wciąż poszukującym nowych form wyrazu.
Polecamy!

Dzień Patrona
w Gimnazjum nr 1
oświata
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S

połeczność szkolna Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Świebodzicach
świętowała 8. rocznicę
nadania szkole imienia Sybiraków. W uroczystości związanej z tym świętem wzięli udział
członkowie Związku Sybiraków
w Świebodzicach, a także władze samorządowe i duchowieństwo.
Uroczystość odbyła się w piątek, 20 maja. W tym roku miała
ona szczególny wymiar - niedawno pożegnaliśmy bowiem
pomysłodawcę nadania szkole
imienia Sybiraków, zasłużonego

członka Związku, człowieka
o niezłomnym charakterze, Pana
Stanisława Sznajdera. Jego
osobę w swoich wystąpieniach
przywołali Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz Jadwiga Pichurska, Wiceprezes
Związku Sybiraków w Świebodzicach.
Dopełnieniem tych wspomnień był poruszający spektakl
zatytułowany „W drodze”, przywołujący dramatyczne przeżycia
rodaków, wywożonych na Sybir.
Inscenizację przygotowali
uczniowie klas I.
I

Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia
sportowe i artystyczne

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Burmistrz Miasta Świebodzice
Informuję, że wnioski o stypendium naukowe, sportowe
i artystyczne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
zamieszkałych na terenie Gminy
Świebodzice za rok szkolny
2015/2016, składać należy w terminie do 13 czerwca 2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji
i Spraw Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro, pokój nr 4,
w godz. od 7:30 do 15:30.
Zasady udzielania stypendiów
za wybitne osiągnięcia uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych na terenie
Gminy Świebodzice zawarte zostały w Uchwale Nr XX/113/07
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007
oraz Uchwale Nr XV/75/2011 z
dnia 29 września 2011r.
Zgodnie z uchwałą stypendium może być przyznawane
uczniom dwóch ostatnich klas
szkół podstawowych i uczniom
gimnazjów, zamieszkałych na

terenie Gminy Świebodzice
w trzech kategoriach za:
a. wysokie wyniki w nauce,
b. osiągnięcia artystyczne,
c. osiągnięcia sportowe.
Wszyscy kandydaci typowani
do stypendium nie mogą mieć
oceny z zachowania niższej niż
bardzo dobra.
Kandydaci w danym roku
szkolnym, poprzedzającym okres
stypendialny, spełniać muszą
jeden z następujących warunków:
1. Za wysokie wyniki w nauce:
a. laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim,
b. laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
c. osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce - średnia
ocen za rok szkolny dla:
- ucznia szkoły podstawowej
minimum 5,4

- ucznia gimnazjum minimum
5,3
2. Za osiągnięcia artystyczne:
a. uzyskanie
czołowego
miejsca ( I,II,III) w konkursach,
przeglądach, festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu ponad wojewódzkim,
b. autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawa, koncert) oraz posiadanie dorobku
ocenionego przez znaną osobę
ze środowiska artystycznego.
3. Za osiągnięcia sportowe:
a. prawo do ubiegania się
o stypendium za osiągnięcia
sportowe przysługuje uczniom
uprawiającym sport amatorsko
którzy:
- zdobyli jedno z pierwszych
trzech miejsc w ogólnopolskich,
wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez
odpowiednie związki sportowe,
- powołani zostali do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej,

- zdobyli klasę mistrzowską
międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą
w olimpijskich dyscyplinach
sportowych zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminach
odpowiednich związków sportowych.
Z wnioskami o stypendium
mogą występować :
1. dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
2. rodzice, prawni opiekunowie ucznia,
3. stowarzyszenia, których
statutowym celem jest działalność artystyczna, naukowa lub
sportowa
4. instytucje kultury.
O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Burmistrz
Miasta Świebodzice.
Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Świdnicka
7 pok. nr 4 tel. 74 6456307.

INWESTYCJE W OŚWIACIE

Termomodernizacja
Czwórki

To ostatnia szkoła w mieście, która
poddana zostanie gruntownej termomodernizacji. Szkoła Podstawowa nr 4
będzie nie tylko ocieplona, ale i zyska
także nową elewację i instalację grzewczą. Koszt to ponad pół mln złotych.
Rusztowania na budynku szkoły
świadczą dobitne, że prace są już mocno
zaawansowane.
Ekipy budowlane pracują zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
W sytuacji, gdy aura nie była sprzyja-

jąca, wykonawca zajął się demontażem
istniejącej instalacji c.o., ponieważ
zakres prac obejmuje wymianę starych
kaloryferów. Pozostanie jednak kocioł
gazowy, który jest w dobrym stanie.
Jeśli chodzi o prace zewnętrzne, ocieplone zostaną zarówno ściany, jak i stropodach. W zakres termomodernizacji
wchodzi także wymiana rynien i rur
spustowych. Finalnym etapem będzie
tynkowanie i nowa elewacja budynku.
Wykonawca powinien ukończyć
zadanie do końca sierpnia br.

Tydzień Europejski

iątek 20 maja był ostatnim dniem
obchodów Tygodnia Europejskiego
P
w Publicznym Zespole Szkół Podsta-

wowo-Gimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi. Co działo się w szkole
w ramach tych działań?
Duży entuzjazm wzbudził występ
muzyczny w języku angielskim uczniów z klasy drugiej szkoły podstawowej. Mieliśmy także okazję wysłuchać
utworu poetyckiego w języku niemieckim w wykonaniu uczennicy klasy III
gimnazjum Natalii Moskwy. Ponownie wystąpiły również laureatki naszego wtorkowego konkursu: Jagoda Na-

wrocka z klasy II A (zdobywczyni
pierwszego miejsca) oraz Dominika
Ciechowska z klasy I A ( miejsce III).
Atmosferę minionych dni przypomniał
nam także występ Julii Mikołajczyk
w piosence „The Big Bang” przy
akompaniamencie Dominiki Dołhań
oraz krótki film relacjonujący wydarzenia poszczególnych dni.
Nadszedł też w końcu długo wyczekiwany moment - ogłoszenie wyników
konkursu na najciekawszą prezentację
kraju europejskiego. Zdobywcami
pierwszej nagrody w tym roku została
klasa II C (Polska). Wyróżnienia jednak
otrzymały wszystkie klasy za ogromne
zaangażowanie, duży wkład pracy
w przygotowanie stoisk oraz niezwykłą
atmosferę, jaką stworzyły w tym dniu.
umożliwiając nam tym samym podróż
po najciekawszych zakątkach Europy.
Gratulujemy i zapraszamy do zabawy
już za rok!

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE

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 nieruchomośc

Towarowa

Nr działki gruntu

Obręb

228

3

l. mieszkalny 1 (4)
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BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Długiej na działkach nr 200/2 i 197/1,
obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach

Burmistrz Miasta Świebodzice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2015 r., poz. 199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XVIII/134/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej na działkach nr 200/2 i 197/1, obręb
Pełcznica 2 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

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

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, w terminie do dnia 21.06.2016 r.

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.

Ulica

Nazwa nieruchomośc

Piłsudskiego
Graniczna
Towarowa
Świdnicka
Kolejowa
3 Maja

l. mieszkalny 5 (4B)
l. mieszkalny 1 (18)
l. mieszkalny 3 (7)
l. mieszkalny 8 (16)
l. mieszkalny 6 (24)
l. mieszkalny 5 (7)

Nr działki gruntu

Obręb

431/31
633/2,633/3
231
520
178
352/3

3
4
3
3
3
1

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 na okres 21 dni - począwszy od dnia 27.05.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana

Numer działki
286/8

Położenie/obręb
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na działce 56/1 oraz części działek nr 56/2 i 64,
obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2015 r., poz. 199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XVIII/133/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na działce 56/1 oraz części działek
nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, w terminie do dnia 21.06.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Biuro Nieruchomości
„Mój Dom” S.C.
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
LICENCJA ZAWODOWA 21668

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam mieszkanie

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. 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie.
Parter. Okna Nowe PCV,
Szafa w zabudowie.
48 M2 cena 149 tys.
2. SUPER CENA. Świebodzice.
3 pokojowe po remoncie.
2 balkony. Duża łazienka.
I piętro. 80 M2 cena 189 tys.
3. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
do remontu na parterze.
Cena do negocjacji. 44 M2
cena 111tys.
4. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie
na III piętrze.
Szafa w zabudowie w cenie
mieszkania. 44 M2
cena 135 tys.
5. Sprzedam Okolice Osiedla
Sudeckiego. 2 pokojowe
na II piętrze po remoncie.
Dodatkowo płatne
wyposażenie mieszkania.
Duży balkon. Ogrzewanie
gazowe. 51 M2 cena 165 tys.
6. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv. Duży balkon.
45 M2 cena 120 tys.
7. Sprzedam Osiedle
Piastowski - nowa część
Osiedla. 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze
z zabudową kuchenną w cenie
mieszkania. Po kapitalnym
remoncie. 45 M2 cena 150 tys.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

8. Świebodzice. Okolice
Warszawianki. 2 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze. Ogrzewanie
gazowe. 57 M2 cena 115 tys.
9. Świebodzice okolice ulicy
Kolejowej. Sprzedam
przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na 3 piętrze.
Ogrzewanie c.o. węglowe.
Kuchnia w zabudowie ze
sprzętem AGD w cenie
mieszkania. 110 M2
cena 185 tys.
10. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 M2 cena 189 tys.
11. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. ATRAKCYJNA
CENA. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Nowa część
osiedla. Okna nowe PCV.
60,6 m2 cena 149 tys.
12. Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. Wysoki parter.
3 pokojowe, wysoki standard,
2 piwnice. Zabudowa
kuchenna wraz z AGD w cenie
mieszkania 60 M2
cena 185 tys.
13. Sprzedam. Osiedle
Sudeckie. Kawalerka
do remontu na I pietrze.
26 M2 cena 70 tys.
14. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum

z osobnym wejściem. 93,6 m2
cena 153 tys.
15. Sprzedam. Centrum.
Kawalerka po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową
kuchenną. 22M2 cena 65 tys.
16. Sprzedam Dom
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie.
Duża działka stan
deweloperski. 131 M2
cena 480 tys.
17. Wałbrzych. Stary Zdrój
- zielona okolica. 2 pokojowe
na I piętrze dodatkowo
mansarda. Do mieszkania
przynależy duży ogródek
rekreacyjny. 57 M2
cena 119 tys.
18. Wałbrzych. Podzamcze.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV. 51 M2
cena 99 tys.
19. Wałbrzych. Biały Kamień.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy na
I piętrze. 55 M2 cena 115 tys.
20. Świdnica. Okolice Rynku.
Sprzedam przestronne
mieszkanie w kamienicy
na II piętrze. Ogrzewanie co
gazowe. 112 M2 cena 219 tys.
21. Do wynajęcia dom
wolnostojący Osiedle
Słoneczne
z zagospodarowanym
ogrodem. 5 pokoi, duża
kuchnia ze sprzętem AGD.
Garaż. Cena 2500 zł
miesięcznie. Polecam

G Zatrudnię opiekunkę

spółdzielcze własnościowe,
dwupokojowe, I p., na
Osiedlu Piastowskim,
Tel. 500 526 400

do pielęgnacji osoby starszej,
leżącej. Praca rano/wieczór,
na zmianę z drugą opiekunką,
tel. 602 139 991

G Tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268

G Sprzedam motocykl

Manic 125, opłacony,
trzyletni, przebieg 8.000 km,
w bardzo dobry stanie,
cena 2.700 zł,
tel. 74 854 52 67

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej

tel. 660 157 518

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama

REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Stefana Zająca,

- Dzieci, Wnuki i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

Ś.P. Leokadię Ryż

Ś.P. Adama Czyża,

Ś.P. Barbary Kotary

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Żona, Dzieci, Wnuki, Siostra i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie z Rodzinami i Siostra

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

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

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

Ś.P. Annę Mitręgę
- Brat i Rodzina

Ś.P. Józefę Uliasz
- Mąż, Syn i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jerzego Dziuby,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Siostra i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

