Szanowni Czytelnicy, w następnym numerze rozpoczniemy prezentację naszych milusińskich, którzy właśnie rozpoczęli przygodę z przedszkolem.

14 października maluszki z Publicznego Przedszkola nr 3, w kolejnym wydaniu 28 października szkraby z Publicznego Przedszkola nr 2.
Wieści z sesji
3dotacje
- będą nowe
na przyłącza

Przyłapała
go kamera
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

do kanalizacji. Złóż jak
najszybciej wniosek!
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W sobotę tylko ziemniak!

Trochę kultury,
10
czyli spotkanie
w bibliotece.

12

Mamy czas
jubileuszów
- swój świętowało
także Liceum
Ogólnokształcące im.
Marii Konopnickiej.

P

ewien mieszkaniec
naszego miasta słono
zapłacił za niezgodne
z prawem pozbycie
się odpadów. Zamiast zawieźć je do ZGK, wystawił
pod kontener. Pech dla niech
chciał, że wszystko zarejestrowała kamera, umieszczona na autobusie miejskim.
Skończyło się wysokim mandatem i wstydem. Warto znać
lokalne przepisy, a jeśli już
naprawdę nie wiemy, gdzie
wyrzucić niestandardowe odpady - zawieźmy je po prostu
do ZGK.
Str. 2

Rowery i słońce
26 września
- o tydzień
później,
niż planowano,
odbyła się
tegoroczna
edycja
rowerowej fety.
I chyba dobrze,
bo pogoda
bardzo dopisała,
więc można było
naprawdę
miło i ciekawie
spędzić
dwie godziny
w Rynku.

7

WZWiK
wypowiada
umowy na odbiór
ścieków - spokojnie,
teraz trzeba zawrzeć
umowę z Zakładem
Wodociągów
i Kanalizacji.

Tej daty nigdy
13
nie zapomnimy
- Sybiracy, władze

Pieczony, smażony, wyrzeźbiony i pod wieloma innymi
postaciami - ziemniak rządzi w najbliższą sobotę,
1 października. To lubiane i popularne warzywo po raz
kolejny jest głównym hasłem dorocznego pikniku rodzinnego,
który o godz. 11:00 rozpocznie się aż w trzech lokalizacjach:
na placu apelowym przy Publicznym Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych, ul. Mieszka Starego 4,
połączonym z ogrodem Przedszkola nr 2; na boisku
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 oraz na boisku
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4.
W programie tej wesołej, familijnej imprezy, jest naprawdę
mnóstwo atrakcji: konkursy z ziemniakiem, program artystyczny,
wspólne pieczenie ziemniaków, gry i zabawy sportowe, zumba,
ziemniaczane pieczątki, kiermasz jesiennych ozdób, stoiska
z pysznymi, domowymi wypiekami i tanim jedzeniem,
kiermasz książek, dmuchane zamki, a także pokazy Straży
Pożarnej, udzielania pierwszej pomocy czy strzelania z broni
pneumatycznej. Ziemniaczana fiesta potrwa do godz. 14:00.
Serdecznie zapraszamy!

miasta, młodzież
szkolna, uczcili
17 września.

Jubileusz 50-lecia

Str. 4-5

20 lat partnerstwa
tym roku
przypada okrągła
W
rocznica podpisania

przez Świebodzice
umowy partnerskiej
z Waldbröl
w Niemczech.
Jubileusz będzie okazją
do świętowania
- zobaczymy m. in.
wystawę fotograficzną
w Miejskim Domu
Kultury, a także ciekawą
wystawę filatelistyczną
w pięknych wnętrzach
dworca PKP.
Str. 7

50 lat „stuknęło” Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach. Była jubileuszowa feta, a my powspominaliśmy razem z Zarządem,
jak to się wszystko zaczęło. Jaką rolę odegrała w historii organizacji miłość do grzybów
i pewien polonez truck...

2

Podrzucał śmieci,
przyłapała go kamera
piątek, 30 IX 2016

o przykład ku przestrodze.
Że lepiej nie warto kombiT
nować, nie podrzucać śmieci

pod kontenery a jeśli nie
wiemy, co z nimi zrobić - zawieźmy je po prostu do ZGK.
Pewien świebodziczanin przekonał się o tym boleśnie, płacąc 300 zł mandatu. A wszystko dzięki kamerom, które zarejestrowały całe zajście.
Sytuacja została nagrana
przez monitoring, który mają
nasze miejskie autobusy.
„Pechowo” dla sprawcy, zatrzymał się on w zatoczce
przystankowej w momencie,
gdy nadjechał autobus.
Wszystko wydarzyło się
w zwykły dzień, około 8.
Rano, w Cierniach. Samochód
podjechał pod ustawione
w gnieździe pojemniki na
śmieci. Wysiadł z niego mężczyzna i zaczął obok kontenerów ustawiać różne rzeczy:
worki, wiaderka, puszki, nawet
uszkodzone, plastikowe baseny. Potem wsiadł do auta i odjechał.
Zajście zarejestrowała kamera, znajdująca się na zewnątrz autobusu. ZGK powiadomiło Straż Miejską.
- Sprawdziliśmy numery
rejestracyjne pojazdu, okazało
się, że należy do mieszkańca
Świdnicy - mówi Łukasz Gil,
Komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach. - Natychmiast wysłałem wezwanie do
właściciela w celu wyjaśnienia
sytuacji.
Ponieważ dowody były
twarde - czarno na białym - ist-

niała podstawa, by sprawę
skierować do sądu i przykładnie ukarać wysoką grzywną
niefrasobliwego „śmieciarza”.
Ale ostatecznie skończyło się
na mandacie w wysokości 300
złotych.
- Okazało się, że śmieci wyrzucał nasz mieszkaniec, który
tłumaczył, że nie wiedział
o nowych zasadach pozbywania się odpadów, które nie są
standardowe - wyjaśnia Łukasz Gil. - Rzeczywiście, kiedyś, w naszym mieście obowiązywały przepisy, że odpady
tzw. wielkogabarytowe, należy
wynosić pod kontenery, a ZGK
je zabierze. Ale od momentu
wejścia w życie nowej ustawy
śmieciowej, czyli od 2013
roku, te przepisy uległy zmianie. Stare meble, sprzęt AGD,
duże odpady, należy dostarczyć do ZGK, na ul. Strzegomską 30, do PSZOK czyli
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Nie
wolno wyrzucać ich obok kontenerów, grozi za to mandat.
I taki właśnie mandat otrzymał świebodziczanin. A mógł
to wszystko po prostu odwieźć
do ZGK i zostawić. Za darmo.
Warto znać obowiązujące
przepisy - a jak nie wiemy, co
zrobić z naszymi śmieciami
- wystarczy zadzwonić do
ZGK i zapytać. To nic nie
kosztuje, a może nas uchronić
przed finansową karą tym bardziej, że kamer w mieście
przybywa i coraz częściej mogą one zarejestrować różne,
dziwne przypadki.

W szalecie też jest kamera
społeczeństwo

O

statnia naprawa kosztowała prawie 5 tys. zł. A to
jedna z wielu interwencji
po tym, jak w miejskim szalecie
„rozgościli się” wandale. Toaleta
była nieczynna przez trzy tygodnie - tak duże były uszkodzenia.
Urwane umywalki, muszle,
poniszczone i pomazane farbą

Ekspedycje Smaków
- co to jest?

rubryki porad prawnych. Na Wasze pytania
związane z kwestiami prawnymi chętnie odpowie
adwokat, Pan Piotr Kozioł-Podlaski.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
Porady prawne będziemy regularnie publikować na łamach Gazety Świebodzickiej.

Toaleta już po naprawach - Komendant SM Łukasz Gil pokazuje,
gdzie były największe zniszczenia
wyskokowych. No a po tychże,
jak wiadomo, rośnie fantazja
i energia człowieka rozpiera.
Za zniszczenia regularnie
płaci urząd - czyli my wszyscy,
podatnicy. Dlatego w przedsionku toalety została zamontowana

kamera - w przedsionku, nie
kabinach. Mamy nadzieję, że to
ostudzi energię niektórych,
a jeśli znowu dojdzie do zniszczeń - jest szansa, że sprawcy
zostaną ustaleni i obciążeni
kosztami.

wyjątkowym gronie znalazł się
sklep Tesco w Świebodzicach.
- To nie będą zwykłe wizyty
w sklepie. W czasie naszych
Ekspedycji Smaków, na żywym
organizmie czyli sklepie Tesco,
pokażemy dzieciom, jak dokonywać zdrowych wyborów - mówi Daria Kulińska, Dyrektor
Działu Komunikacji Tesco Polska. - Scenariusz wycieczek opracowali dietetycy i eksperci,
a prowadzone będą przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Na dzieci czeka duża
dawka wiedzy, zabawy oraz
materiały edukacyjne. Nauczyciele otrzymają dodatkowe
zestawy lekcyjne dla całej szkoły. Udział oczywiście jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona.
Wszystkie lokalne szkoły
podstawowe mogą wziąć udział
w programie „Od uprawy do
potrawy” i odwiedzić sklep Tesco w Świebodzicach (ul. Wałbrzyska 42a), gdzie czeka na
nich gra terenowa, ciekawostki
i zabawy o zdrowym odżywianiu, degustacje produktów i misja zbudowania nowej piramidy
żywienia. To jedyna taka okazja,
by zobaczyć funkcjonowanie
sklepu „od kuchni”.
Co zrobić, aby zapisać się na
wycieczkę? Wystarczy wejść na
stronę programu
www.oduprawydopotrawy.pl,

zgłosić chęć udziału i uzgodnić termin ekspedycji z Biurem
Programu.
Dlaczego nowe podejście do
nauki o zdrowym żywieniu jest
ważne?
Badania pokazują, że uczniowie dobrze znają piramidę żywieniową, jednak nie potrafią
wykorzystać tej wiedzy w praktyce i będąc w kuchni lub przy
sklepowych półkach dokonują
niezdrowych wyborów. Z badania „Talent do niemarnowania”,
wynika, że 84% dzieci woli kupić słodycze lub słone przekąski,
zamiast zjedzenia zdrowego posiłku, który zabrały ze sobą.
Wiele takiej żywności zostaje
wyrzucana do kosza.
Problemem jest też brak praktycznej wiedzy. O ile 96% uczniów potrafi powiedzieć, skąd
biorą się produkty typu jajka czy
ser, to mają duże problemy
z odszyfrowaniem etykiet,
ponieważ nie znają ich pełnego
procesu produkcji. Przykładowo, tylko ok 50% dzieci wie, jak
powstaje ser (badanie „Przyszłość na talerzu”). Słupki spadają również, gdy zapytamy
o różnorodność zdrowych produktów. 96% dzieci zna krowie
mleko, ale tylko 1/3 słyszała
o mleku owczym lub sojowym.
- Dzieci najlepiej przyswajają
wiedzę, kiedy mogą same czegoś spróbować, dotknąć i trochę

poeksperymentować. Dlatego
w programie „Od uprawy do
potrawy” postawiliśmy nacisk
na samodzielne odkrywanie:
smaków, produktów, etykiet i innych tajemnic. Chcemy zachęcić
uczniów, by odkrywali ciekawe
historie kryjące się za każdym
produktem. A wszystko to
w sposób, który dzieci lubią najbardziej - poprzez zabawę. Dlatego nasi eksperci zamienili sklepy Tesco w planszę gry terenowej, w której skarbem są witaminy, a tajnym szyfrem - etykiety
- mówi Katarzyna Pieczyńska
dietetyczka fundacji Szkoła na
Widelcu, partnera merytorycznego Programu.
Dodatkowo, każda szkoła
w regionie miasta Świebodzice,
która weźmie udział w programie, otrzyma specjalny zestaw
edukacyjny opracowany przez
ekspertów, składający się z 10
scenariuszy lekcyjnych wraz
z materiałami.
Program „Od uprawy do
potrawy” będzie trwać cały rok
szkolny, czyli do czerwca 2017
roku. Aby zapisać się do programu i wziąć udział w „Ekspedycji
Smaków”, należy zapoznać się
z mapą lokalizacji na stronie
www.oduprawydopotrawy.pl
i uzgodnić termin z Biurem Programu. Zapisy ruszyły 1 września, ale ilość wycieczek jest
ograniczona.

W Świebodzicach rusza
nowy program dla szkół
„Od uprawy do potrawy”

Z

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do naszej nowej

kafelki, uszkodzone oświetlenie,
nawet drzwi - to efekt pobytu
w miejskiej toalecie publicznej
ludzi, który przyszli tam sobie
poimprezować i wyładować
swoje frustracje. Niestety, wejść
do toalety może każdy, kto
wrzuci złotówkę do automatu.
A wieczorami szalet był niezłą
bazą do spożywania napojów

Jak zmienić nawyki
żywieniowe dzieci?

najnowszych badań wynika, że otyłość jest pandemią XXI wieku - ponad
22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ma nadmierną masę ciała. Co ciekawe, dzieci bardzo dobrze znają teorię
i piramidę żywieniową, jednak
nie są w stanie wykorzystać tej
wiedzy w praktyce. Jak zatem
przekonać najmłodszych do
zdrowych wyborów, gdy tradycyjna edukacja nie wystarcza?
Nowy program „Od uprawy do
potrawy” zaproponuje uczniom
naukę zdrowego odżywiania od
praktycznej strony - nie w szkolnej ławce, lecz... w sklepie spożywczym.

Masz problem?
Zapytaj adwokata!

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Nowy program edukacyjny
Tesco Polska „Od uprawy do
potrawy” zaprasza uczniów
szkół podstawowych na niezwykłą przygodę i poznanie zdrowego odżywiania od nowej strony.
Program opierać się będzie
o „Ekspedycje Smaków” - wycieczki edukacyjne do miejsc,
w których każdy podejmuje decyzje o swoim odżywianiu,
wrzucając do koszyka określone
produkty – czyli sklepów. Od
września kilkadziesiąt sklepów
Tesco w różnych miastach Polski stanie otworem dla młodych
odkrywców, rozpoczynając tym
samym innowacyjny program
edukacji najmłodszych. W tym
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Wzruszające pożegnanie
wieści z sesji

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

zruszone były obie
strony, bo 12 lat
współpracy to przecież kawał czasu.
Podczas wtorkowej sesji Rady
Miejskiej w dniu 27 września,
z miastem i stanowiskiem pożegnała się Barbara Kosak, długoletnia dyrektor NZOZ „Mikulicz”.

Gorące podziękowania, kwiaty i prezent na ręce pani dyrektor
złożył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans.
- To wzruszająca chwila, pragnę w sposób szczególny podziękować Pani za pracę i wysiłek na
rzecz ratowania zdrowia i życia
pacjentów naszego szpitala, za
stworzenie nowoczesnej i dbającej o chorych placówki. Będzie nam pani brakować - nie

ukrywał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Gmina Świebodzice ma niewielkie udziały w szpitalu, który
w ponad 95% należy do spółki
EMC.
Wzruszenia nie ukrywała także Barbara Kosak, która na
forum Rady odczytała podziękowania za współpracę, a także
krótką historię tego, co udało się
zrobić w szpitalu podczas jej 12letniej pracy na stanowisku dyrektora. Osiągnięcia są imponujące - po sprzedaży placówki
prywatnemu inwestorowi udało
się nie tylko ocalić i utrzymać
wszystkie oddziały, ale także
utworzyć nowe - m. in. Zakład
Opiekuńczo-Lecznicy, pierwsze
w powiecie hospicjum, czy oddział geriatryczny. Wzrosło zatrudnienie, wysokość kontraktu,
przybyło nowoczesnego sprzętu
i kadry. Niestety, od dwóch

ostatnich lat wszelkie inicjatywy
dyrekcji związane z dalszym
rozwojem placówki, nie znajdywały poparcia w organie właścicielskim.
- Moja misja dobiegła więc
końca, to były wspaniałe lata

Zmiany w budżecie
Z

mniejszenie wpływu z dochodów, przesunięcia po
stronie wydatków, przymiarki do nowych zadań - jedną
z uchwał, które radni przyjęli na
ostatniej sesji, były zmiany
w budżecie gminy na rok bieżący
Istotną informacją było
zmniejszenie planu dochodów
majątkowych o 1.000.000 zł
- nie uda się sprzedać zaplanowanego na tę kwotę mienia.

Ale, jak zaznaczył na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, ta
zmiana nie wpływa na ewentualne cięcia po stronie inwestycji.
A nawet można by rzecz
- wręcz przeciwnie, bo po stronie wydatków pojawiły się
kwoty związane z przygotowaniem do nowych zadań. To chociażby gruntowna modernizacja

kręgielni miejskiej - o czym
piszemy w tekście obok - czy
utworzenie świetlicy dla całodziennego pobytu seniorów.
- Świetlica będzie się mieścić
na Osiedlu Sudeckim, w pawilonie handlowym - wyjaśniał
członkom komisji burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Zadanie to zostanie zrealizowane
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Świetli-

Będą jeszcze dotacje na przyłącza!

o doskonała wiadomość dla
wszystkich tych, którzy
T
jeszcze nie przyłączyli swojej

posesji do miejskiej kanalizacji.
Powinni to zrobić jak najszybciej, a dodatkowym udogodnieniem będzie możliwość skorzystania z dotacji na budowę przyłącza. Jej wysokość nie może
przekroczyć 3.000 zł.
Choć możliwość korzystania
z takiego wsparcia finansowego
wyczerpała się wraz z końcem
czerwca 2016 r., podjęto decyzję, by dać jeszcze możliwość
skorzystania z dofinansowania.
- W czerwcu wpłynęło jeszcze ponad 70 wniosków, dlatego chcąc umożliwić jak największej liczbie mieszkańców
skorzystanie z takiej pomocy,
przedłużamy program do 30
kwietnia 2017 roku - mówi Bog-

dan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic. - To już naprawdę ostatni dzwonek,
by przyłączyć się do
sieci, a chcę tylko
przypomnieć, że jest
to obowiązek.
Każdy właściciel
nieruchomości ma
obowiązek podłączenia swojej
nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej, co wynika
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250
t. j.) ( art. 5 ust. 1 pkt 2 - Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w przy-

padku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych).
Wniosek o dotacje można
pobrać ze strony internetowej:
WWW.bip.swiebodzice.pl/
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i mam nadzieję, że ten szpital
będzie nadal dobrze służył pacjentom i miastu - zakończyła
wzruszona.
Nową szefową szpitala „Mikulicz” została Dorota Dudzińska. Barbara Kosak będzie kie-

cę będzie prowadzić wyłoniona
w drodze konkursu organizacja.
O 96.000 zł zwiększono plan
wydatków w celu wykonania
instalacji gazowych w lokalach
komunalnych przy ul. Wałbrzyskiej 29. 50.000 zł przeznaczona wykonanie dokumentacji
projektowej dla kolejnego, nowego zadania - przebudowę
lokali gminnych na lokale
socjalne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kwiaty i słowa podziękowania dla pani dyrektor złożył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i przewodniczący RM Łukasz Kwadrans
rować placówką w Kamiennej
Górze.
Obu paniom życzymy sukcesów i spełnienia zawodowych
zamierzeń.

Wierzymy, że świebodzicki
szpital będzie nadal dobrze się
rozwijał i świadczył usługi na
najwyższym poziomie.
I

duża szansa, że miejska
zostanie gruntowJnieestkręgielnia
zmodernizowana. Gmina

wił podczas sesji burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Temat omawiano także na
posiedzeniu Komisji Budżetu
i Planowania Przestrzennego.
- To bardzo trafna decyzja, by
obiekt uratować - komentował
Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal.
Na razie miasto przeznaczyło
40.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. W planach jest zachowanie istniejących czterech torów i widowni, ale z podziałem na kręgle klasyczne i bowling. Rozbudowana
zostanie także część socjalna.
I

Kręgielnia do liftingu

Świebodzice właśnie zabezpieczyła 40.000 zł na dokumentację
projektową. W planach jest rozbudowa obiektu i stworzenie
nowoczesnej kręgielni do kręgli
klasycznych i bowlingu.
- Mamy w planach złożenie
wniosku o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Te
starania popiera Polski Związek
Kręglarski tym bardziej, że
nasze miasto ma spore tradycje
w tej dyscyplinie sportu, a obecnie świebodziczanka jest czołową zawodniczką w kraju - mó-

Dobre miejsce na wypoczynek
w zakładce Informator interesanta/Wydział Ochrony Środowiska. Wypełniony druk należy
złożyć w wymienionym wydziale, ul. Świdnicka 7, pok.
Nr 1.
- Zachęcam do skorzystania
z dotacji, zwłaszcza mieszkańców Cierni, mojej rodzinnej
dzielnicy - mówi radny Jerzy
Kirklo, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej. - To już naprawdę
ostatnia szansa, by zrealizować
to obowiązkowe zadania przy
wsparciu finansowym z gminy.
Szacuje się, że niepodłączonych do miejskiej sieci jest jeszcze ok. 20% posesji.

Kręgielnia przy ul. Rekreacyjnej 1 powstała w latach 80-tych,
ale do dziś pozostaje na liście kręgielni klasycznych w Polsce,
z licencją Polskiego Związku Kręglarskiego.
Jest to kręgielnia automatyczna 4-torowa rekreacyjno-sportowa
przeznaczona do uprawiania sportu kręglarstwa klasycznego,
posiada pełne wyposażenie do uprawiania sportu przez dzieci,
młodzież i osoby dorosłe. Na obiekcie znajdują się dwie szatnie
(męska i damska), toaleta i natrysk. Kręgielnia posiada także
widownię na ok. 80 osób. Przy kręgielni istnieje kręglarski klub
sportowy K.S. SUDETY w Świebodzicach, uprawiający
profesjonalnie kręglarstwo klasyczne.
Obiektem administruje OSiR Świebodzice.

I

§ POD PARAGRAFEM

Głuchy, ale złodziej

Głuchniemy mężczyzna, mieszkaniec Wałbrzycha, okradał mieszkania
w Świebodzicach.
Mężczyzna pukał do drzwi i pokazując kartkę z informacją, że jest osobą
niepełnosprawną, prosił o jakieś wsparcie. Następnie, korzystając z nieuwagi
lokatora, kradł, co się dało: portfele,
telefony.
Został zatrzymany w Wałbrzychu,
świebodziccy policjanci udowodnili mu

co najmniej 5 kradzieży na terenie
naszego miasta.

Wciąż bez śladu

Minęły już prawie trzy miesiące od
brutalnego zabójstwa 23-latka ze Świebodzic, a domniemany sprawca wciąż
pozostaje nieuchwytny dla policji.
Grzegorz Z. z nikim się nie kontaktuje,
nie używa telefonu, kart płatniczych.
Coraz bardziej prawdopodobne wydaje

3

się być przypuszczenie, że mężczyzna
nie żyje.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
sprawa toczy się w trzech trybach: prowadzone jest postępowanie karne, czynności operacyjne oraz poszukiwawcze,
- tymi ostatnimi zajmuje się Zespół
Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji, tzw. łowcy cieni.
I nic.
Analizowane są wszystkie NN zwłoki, które odnajdywane są na terenie
całego kraju. Policja skrupulatnie bada

także wszystkie sygnały od osób, które
rzekomo widziały mężczyznę na terenie
miasta. Jak dotąd żadne z nich się nie
potwierdziły.
Przypomnijmy krótko. Do zabójstwa
Piotra A. doszło w lipcu br. O popełnienie zbrodni od początku podejrzewany
jest sąsiad chłopaka, Grzegorz Z. Zwłoki zamordowanego znaleziono 10 lipca
właśnie w mieszkaniu Grzegorza,
wcześniej obaj mężczyźni pili alkohol.
Po zabójstwie Grzegorz Z. przepadł.
Do dziś go nie odnaleziono.

Usuwanie
os i szerszeni
Świebodzice i okolice.
Tel. 609 563 157

„Rower to jest świat”...
4

P

Dwa kółka rządziły
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iosenkę Lecha Janerki chyba każdy
z nas kiedyś słyszał. I trudno się z jej
słowami nie zgodzić” „Rower jest
wielce OK. Rower to jest świat”. Na
rowerze możemy pojechać do lasu, do miasta, ale także i dookoła Polski czy przez
Europę. Warto promować taki właśnie, ekologiczny styl życia. A świebodzicki Happening Rowerowy już 9 lat zachęca do zdrowego i przyjaznego środowisku korzystania
z komunikacji.
26 września - o tydzień później, niż planowano, odbyła się tegoroczna edycja rowerowej fiesty. I chyba dobrze, bo pogoda bardzo
dopisała, więc można było naprawdę miło
i ciekawie spędzić dwie godziny w Rynku.
Punktualnie o godz. 10:00 Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn otworzył happening i jednoślady wystartowały spod ratusza, by kilkakrotnie okrążyć centrum miasta.
Kolumnę pilotował policyjny radiowóz, nad

bezpieczeństwem rowerzystów czuwała
także Straż Miejska oraz ambulans pogotowia.
Wśród rowerzystów jak zawsze wypatrzyliśmy uczniów świebodzickich szkół, kolarzy z LKKS „Górnik” Wałbrzych oraz
Szkółki Kolarskiej „Trójka”, działającej przy
SP 3. Obie szkoły prezentowały swoje osiągnięcia i zapraszały do wstąpienia. Była
także m. In. reprezentacja naszych aktywach
seniorów ze Stowarzyszenia „Senior=Aktywny Obywatel”, była Świetlica Środowiskowa „Tęczowa Gromada”, a także Siostra
Olga z chłopcami z Domu Pomocy Społecznej - brawo!
Rowerzystom kibicowali też nasi samorządowcy: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec i radny Marek Jakubina.
Po widowiskowej paradzie, uczestnicy
mogli skorzystać z licznych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów wydarzenia,

czyli Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM. Oprócz quizów
i konkursów związanych z transportem, bezpiecznym poruszaniem się i udzielaniem
pierwszej pomocy, były także wesołe zabawy z Klaunem i Smokiem, znakowanie
rowerów przez Wydział Ruchu Drogowego
KPP w Świdnicy, pokaz teakwendo, „koło
fortuny” w namiocie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w którym trzeba
się było wykazać wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i wiele innych. Chętni
mogli spróbować swoich sił w zawodach na
rowerach stacjonarnych, był też slalom
rowerowy i prezentacja dwóch szkółek
kolarskich: LKKS „Górnik” Wałbrzych oraz
„Trójki”, działającej przy SP 3 pod hasłem
„I Ty możesz zostać Rafałem Majką!”.
Dla najmłodszych była jeszcze jedna niespodzianka - przejażdżka „złotym autobusem” szlakiem świebodzkich zabytków.

w Świebodzicach
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PODCZAS NASZEGO
HAPPENINGU TYLE SIĘ DZIAŁO!
ZRESZTĄ ZOBACZCIE PAŃSTWO
NA ZDJĘCIA - BYŁO TO NAPRAWDĘ
RADOSNE I PEŁNE ATRAKCJI
WYDARZENIE

Maluchy z obu miejskich przedszkoli miały
okazję nie tylko przejechać się nowoczesnymi autobusami komunikacji miejskiej, ale
też zobaczyć i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących np. murów
obronnych.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, choć miał tego dnia pilny wyjazd,
zdążył się przywitać z uczestnikami happeningu

Wiceburmistrz Krystian Wołoszyn też wsiadł na rower

„Złoty autobus” przewiózł maluchy z przedszkoli po mieście
i najważniejszych zabytkach

Wszyscy uczestnicy happeningu otrzymali odblaskowe opaski na rękę i rowerowe naklejki.
Patronat nad wydarzeniem objął jak
zawsze Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Partnerem był ZGK Świebodzice
Sp. z o.

Dziękujemy za obecność na happeningu:
Policji, Straży Miejskiej, Dolnośląskiemu
Zespołowi Parków Krajobrazowych, harcerzom i uczniom Zespołu Szkół im. Prosińskiego, którzy wzięli udział we wspólnej
zabawie.
I

Psy tropiące na lotnisku
6

T

rzynastu funkcjonariuszy z psami tropiącymi,
policjanci z Komendy
Głównej i Wojewódzkiej oraz Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie pracowali
w środowe przedpołudnie, 14
września, na Gminnym Lotnisku
w Świebodzicach. Wizyta mundurowych nie była jednak spowodowana czynnościami śledczymi, lecz szkoleniem atestującym psy policyjne.
- Atestacja polega na ocenie
wartości użytkowych, zdolności
psów i ich przydatności do dalszej służby - wyjaśniał Asp.
Sztab. Marek Mycek, koordynator przewodników psów służbowych z KWP we Wrocławiu.
- Oceniamy, czy pies podejmuje
pracę węchową, czy ma właściwe odruchy. Ważnym etapem
szkolenia jest sprawdzenie agresji zwierzęcia oraz tego, czy faktycznie wykonuje komendy.
Atest uprawnia przewodnika do
podejmowania prawnych działań z użyciem danego psa.
Psy wykorzystywane są w Policji do tropienia śladów ludzkich, poszukiwania zaginionych,
przywracania ładu i porządku
publicznego, a także lokalizowa-

nia materiałów zabronionych.
Zwierzęta
wykorzystywane
w służbie muszą mieć wpojoną
tzw. agresję kontrolowaną, czyli
umiejętność natychmiastowego
zachowania, pozwalającego na
użycie psa jako środka przymusu bezpośredniego.
W strukturach Policji wykorzystywanych jest obecnie około
950 psów, co na liczącą 100 tysięcy formację stanowi niecały
procent. Opiekunów jest jeszcze
mniej, ponieważ niektórzy mają
pod swoją kuratelą po dwa zwierzęta. Dlatego ważna jest okresowa ocena przydatności do służby.
Dlaczego szkolenie odbyło się
właśnie w naszej gminie? - Lotnisko w Świebodzicach zostało
wybrane ze względu na jego
położenie. W celu przeprowadzenia ćwiczeń z psami potrzebny jest rozległy teren, odosobniony od ludzi i odpowiednio
zabezpieczony. Dzięki bardzo
dobrej współpracy z Towarzystwem Lotniczym skorzystaliśmy
właśnie z gościnności tego miejsca - tłumaczył asp. Sztab. Marek Mycek.

Oferta SSIG warta uwagi
Wydział PIW

Z

zainteresowaniem ze strony lokalnych przedsiębiorców spotkały się konsultacje z przedstawicielami Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Gospodarczych oraz Funduszu
Poręczeń Kredytowych, koordynowane przez Wydział Promocji
UM, których tematem było
wsparcie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.
Spotkanie, w którym uczestniczyli Konrad Jabłoński - prezes SSIG, Kamil Kot - specjalista ds. analizy i pożyczek, oraz
Karolina Suchecka - inspektor
ds. finansowych FPK, otworzył
zastępca burmistrza Krystian
Wołoszyn. Na przybyłych przedsiębiorców - na sali posiedzeń
pojawili się przedstawiciele
dziesięciu firm, którzy zainteresowali się możliwością dokapitalizowania swojej działalności,
czekały dwie opcje kredytowe
- w wysokości do 100 i do 250
tys. zł.
Jak mówili przedstawiciele
SSIG, podmiotu pośredniczącego w udzielaniu pożyczek,
uprawnionego do tego na podstawie konkursu zorganizowanego przez Dolnośląski Fundusz
Regionalny sp. z o. o., uzyskane
środki mogą być przeznaczone

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Wandale, koniec
z Waszą bezkarnością!
brotowa kamera została
zamontowana w pobliżu
O
przystanku autobusowego przy

na działalność bieżącą (pożyczka do 100 tys. zł) lub na pokrycie
kosztów związanych z produkcją (do 250 tys. zł).
Gmina Świebodzice jest
członkiem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych od 15 czerwca 2016 r. To
oznacza, że nasi przedsiębiorcy
mogą korzystać z oferty Stowarzyszenia i narzędzi finansowych, którymi ono dysponuje.

ul. Wolności (naprzeciw dawnego GS-u). Monitoring ma
zapobiec nagminnym aktom
wandalizmu.
Przystanek jest systematycznie dewastowany, a ZGK
Świebodzice, który zajmuje się
kompleksowo komunikacją
miejską i utrzymaniem przystanków, regularnie ponosi
koszty związane z wymianą
uszkodzonych lub porysowanych szyb czy siedzisk. Najgorsza sytuacja była właśnie
przy ul. Wolności, ale podobnie jest także na przystanku
przy ul. Świdnickiej czy Wałbrzyskiej.
- Kamera działa przez całą
dobę, ma duży zasięg, więc
wszelkie akty wandalizmu i niszczenia wiaty zostaną zarejestrowane, a ich sprawcy będą
pociągnięci do odpowiedzialności - mówi Kacper Nogaj-

czyk, Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. I dodaje: - Jest
jeszcze jeden przystanek, objęty monitoringiem, ale jego lokalizacji nie będziemy na razie
zdradzać. Mam nadzieję, że
podziała to odstraszająco.
W przyszłości takich kamer,
obserwujących przystanki, ma
być kilka tym bardziej, że
gmina planuje zakup i montaż
tzw. przystanków inteligentnych, które także mogą stać się
celem bezmyślnych amatorów
niszczenia wszystkiego, co im
stanie na drodze.
A swoją drogą - obserwując
efekty tego typu wybryków
- pocięte nożem albo pobazgrane flamastrem ławki, wybite szyby w wiatach przystankowych, wątpliwej urody malowidła sprayem na odnowionych elewacjach - rośnie
w człowieku zwyczajna wściekłość i chęć zdrowego „przyłożenia” autorom.
I

Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy
Zagranicznej

W A Ż N E !
Przypominamy, że przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
na nowy okres zasiłkowy tj. 2016/2017, który trwa od 1listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Wnioski można pobrać
oraz złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. 6 i 7 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty określające wysokość osiągniętych dochodów w roku 2015 z jednoczesnym
uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: świadczenia rodzinne,
oraz udzielane są w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu:
74 666 99 27/ 74 666 95 80.

Przystanek przy ul. Wolności jest już objęty montoringiem,
wkrótce także i inne wiaty będą w ten sposób chronione

Jubileusz w trzech odsłonach
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

yjątkowo uroczyście i ciekawie zapowiada się połowa
października w naszym mieście. W dniach 14-17
października będziemy obchodzić 20. rocznicę podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy
Świebodzicami, a niemieckim
miastem Waldbröl. W ramach
tego jubileuszu odbędzie się
wystawa filatelistyczna „65 lat
Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Świebodzicach”,
którą przygotowuje Polski Związek Filatelistów Koło nr 1
w Świebodzicach. W Miejskim
Domu Kultury zaprezentowana
zostanie wystawa fotograficzna
„Partnerstwo
zatytułowana
Miast” - sobota, 15.10, g. 12:00.
Centralnym wydarzeniem obchodów będzie uroczyste ratyfikowanie aktu partnerstwa z naszym niemieckim parterem
a także podpisanie kolejnej

wydarzenia

umowy o współpracy miast
- tym razem ze słowacką gminą
Hrusov. Wydarzenie to odbędzie
się w zabytkowych wnętrzach
Zamku Książ w sobotę, 15 października, o godz. 18:00.
Wystawa, przygotowywana
przez świebodzickich filatelistów, zapowiada się równie ciekawie. W 2016 roku przypada
bowiem kilka ważnych rocznic:
1050. rocznica Chrztu Polski
oraz 65. rocznica zainicjowania
Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Świebodzicach. I do
tych wydarzeń będzie nawiązywać ekspozycja.
W ramach wystawy zaprezentowanych zostanie 46 eksponatów, należących do 34 wystawców, w tym 14 młodzieżowych
ze Świebodzic, Głogowa, Kamiennej Góry i Oławy.
- Wśród eksponatów jest 16
filatelistycznych, ale także kroniki rodzinne, medale, przeróżne

Tak będą wyglądać
okolicznościowe datowniki,
które będzie można przybić
m. in. na poczcie
trofea naszych wystawców - mówi Tadeusz Gawlicki, sekretarz
Komitetu Organizacyjnego.
Filateliści przygotowali jak
zawsze przy takich okazjach,
okolicznościowe datowniki oraz
medal. Pojawiają się na nich

6 bezcennych litrów
D

kolejnych sześciu nowych dawców do bazy krwiodawców.
Cieszymy się, że liczba krwiodawców ciągle wzrasta, dzięki
czemu osobom potrzebującym
udzielane jest wsparcie.
Dziękujemy Firmie ŚnieżkaInvest za osłodzenie zbiórki
pysznymi słodkościami.
Już teraz zapraszamy na dziesiątą akcję poboru krwi, która

odbędzie się w dniu 27 października, godz. 9:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury.
Organizatorem mobilnej akcji
poboru krwi byli: Regionalne

motywy, nawiązujące do jubileuszowych wydarzeń - ławeczka
przyjaźni, która symbolizuje
partnerstwo Świebodzic i Waldbröl, a także budynek Szkoły

obywatelskiego wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, teraz poddane zostaną analizie, bo trzeba ustalić, czy zadania nie dotyczą np. terenów, nie będących własnością gminy.
Po zakończeniu naboru wniosków, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu
Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Trzeba także sprawdzić,
czy zgłoszone zadanie nie dotyczy mienia
prywatnego. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2017 rok.
Jakie pomysły zgłosili świebodziczanie?
Jak zwykle są zróżnicowane i dotyczą bardzo konkretnych obszarów. Np. pojawiła się

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach, Urząd Miejski w Świebodzicach.

nim wydaniu Gazety, mimo, iż została zapowiedziana na str. 1.

Sporo zadań w tym roku

propozycja budowy oświetlenia, utwardzenia podwórka, montaż ograniczników przeciw parkowaniu aut, ale także budowa małego, osiedlowego parku.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Po
weryfikacji okaże się, ile zadań i jakich
będzie możliwych do realizacji.
Jednocześnie przepraszamy naszych Czytelników za brak tej informacji w poprzed-

A to projekty znaczków, które wyemituje Poczta Polska z okazji
jubileuszowych wydarzeń
Podstawowej nr 3, w której
w latach 50-tych zawiązała się
sekcja młodzieżowa filatelistów.
Serdecznie zapraszamy do
obejrzenia wystawy, uroczyste
otwarcie w piątek, 14.10. o godz.
11: 00, udostępnienie wystawy
dla zwiedzających od godz.

12:00 do 17:00, sobota 12:0017:00, niedziela 13:00-17:00,
poniedziałek 10:00-17:00, w sali
ekspozycyjnej dworca PKP, Plac
Dworcowy 1.
Projekty wydawnictw wykonali Paweł Dziurzyński i Tadeusz Gawlicki.

Zmiana odbiorcy ścieków

I etap skończony - mamy zgoszenia do budżetu
obywatelskiego 2017
o końca sierpnia świebodziczanie mogli
zgłaszać swoje propozycje inwestycji do
D
realizacji w przyszłym roku. Do budżetu
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ziewiąta w tym roku
akcja poboru krwi odbyła się w mobilnym punkcie, zaparkowanym we wtorek,
20 września, pod Ratuszem
ambulansie. W zbiórce uczestniczyło trzynaście osób, dzięki
czemu udało się uzbierać sześć
litrów życiodajnego płynu.
Miłym akcentem podczas tej
akcji było zarejestrowanie się

Awers okolicznościowego
medalu z okazji 1050.
Rocznicy chrztu Polski
i potania filatelistycznego
ruchu młodzieżowego
w Świebodzicach
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Informowaliśmy już na łamach GŚ
o inwestycjach i remontach,
zrealizowanych w bieżącym roku właśnie
z inicjatywy mieszkańców, zgłaszających
swoje pomysły do budżetu
obywatelskiego 2016.
To m. in. wyremontowany chodnik
przy ul. Stawowej, Żwirki i Wigury,
a także na Osiedlu WSK i Wiejskiej 1.
To także sieci kanalizacyjne,
np. w Cierniach 149-150, budowa nowej
nawierzchni ulic Dąbrówki i 3 Maja
oraz Spokojnej, a kolejne jeszcze będą
zrealizowane w bieżącym roku.

ielu mieszkańców naszego miasta otrzymuje właśnie
wypowiedzenia od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
W
Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. Pewnie

niepokoją Państwa te pisma, ale wyjaśniamy - odbiór ścieków
będzie zapewniony, trzeba tylko zawrzeć nową umowę
z naszym operatorem, czyli Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
Wypowiedzenia są naturalnym skutkiem podjęcia przez
Gminę Świebodzice uchwały o wyjściu z Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji - taka uchwałę Rada Miejska Świebodzic przyjęła z końcem 2015 roku. Procedura wyjścia ze Związku ma potrwać rok.
Decyzja była rozważana od dłuższego czasu, ostatecznie
powodem stał się faktem, iż Związek nie realizował na terenie
Gminy Świebodzice obligatoryjnego zadania, jakim jest dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków dla wszystkich
odbiorców (Związek odbierał bowiem ścieki, natomiast głównym dostawcą wody dla miasta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach).
Do tego nałożyły się systematyczne i znaczne podwyżki opłat
za odbiór ścieków, które WZWiK wprowadzał bez konsultacji
i uwzględnienia racji samorządów, co budziło jawny sprzeciw
zarówno radnych, jak i mieszkańców.
Konsekwencją opuszczenia przez gminę Związku stały się
wypowiedzenia umów na odbiór ścieków. We wrześniu trafiły
one do odbiorców, m. in. z osiedla domków przy ul. Pileckiego
czy Cierni. Wzbudziły niepokój i pytanie - co dalej robić?
Zapytanie w tej sprawie pojawiło się także na sesji Rady
Miejskiej.
Zatem wyjaśniamy: - ścieki będą odbierane, tylko zmieni się
operator. Będzie to robił Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach, z którym należy zawrzeć stosowną umowę.
Najlepiej udać się do siedziby ZWiK przy ul. Kasztanowej 1
i wypełnić stosowny druk. Pamiętajmy, że do momentu wygaśnięcia umowy z WZWiK, czyli w okresie wypowiedzenia,
należności za ścieki regulujemy z poprzednim odbiorcą.
Nowa umowa musi być zawarta do końca bieżącego roku, by
zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Nowe umowy będą musieli zawrzeć mieszkańcy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, 11 Listopada, a także dzielnicy
Ciernie i Pełcznica. Zmiana odbiorcy dotyczyć będzie także
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Nasi emeryci zwiedzają Europę i świat
8
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Rozmowa z Janem Welcem, Przewodniczącym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach oraz Haliną Kiel, Sekretarz organizacji, będących w Związku od ponad 20 lat

D

okładnie 8 września
1966 r. w Świebodzicach powstał Związek
Rencistów, Emerytów
i Inwalidów. Założyła go pani
Jadwiga Gulak. Wraz z grupą
energicznych i chętnych do działania mieszkańców skupiła wokół
siebie grono emerytów, chcących
zrobić coś dla siebie i innych.
Przez pół wieku organizacja rozrosła się do prawie tysiąca członków, a zakres działania związku to
już nie tylko herbatki i wycieczki,
ale także realna pomoc materialna, wsparcie dla osób samotnych,
integracja i aktywizacja. Bo przecież na emeryturze można robić
tyle ciekawych rzeczy!
G Od czego się to wszystko
zaczęło?
Jan Welc: - W 1966 r. pojawiła
się inicjatywa, by założyć w mieście taką organizację dla seniorów.
Hasło rzuciła pani Halina Derkacz, kurator sądowy. Udało się
zebrać kilka osób i jakoś to ruszyło. Pierwszą przewodniczącą została Pani Jadwiga Gulak - żyjąca
zresztą do dziś, ma 94 lata i była
obecna na naszym jubileuszu. Na
początku związek nie miał własnego lokum, organizacja tak się
trochę błąkała po różnych pokojach i malutkich pomieszczeniach.
To bardzo doskwierało. Ale mimo
tego udawało się organizować
spotkania, „herbatki”, a nawet
wczasy pod gruszą. Ważnym elementem była pomoc materialna.

Jadwiga Gulak, pierwsza
przewodnicząca PZERiI
w Świebodzicach

ją pani Barbara Kudryś, a od
1986 roku pani Katarzyna Marchewka. Same kobiety nami rządziły (śmiech). W 1995 roku

wstąpiłam do PZERiI. To był
przypadek. Bardzo lubiłam jeździć na grzyby. Kiedyś znajomy
wrócił z ogromnym wiaderkiem

prawdziwków. Zapytałam: skąd HALINA KIEL, SEKRETARZ
pan je ma? - Byłem na grzybach
z emerytami. A gdzie ci emeryci I JAN WELC PRZEWODNICZĄCY
są? I tak trafiłam na Wałbrzyską ZWIĄZKU
10, do ówczesnej siedziby Związku. To był taki malutki pokoik,
w którym jak się zebrał cały
Zarząd - to nie było się jak ruszyć.
W tym czasie kolejną szefową
Związku została pani Romualda
Stelmaszczyk. Fantastyczna organizatorka, potrafiąca zachęcić
do siebie ludzi. Choć była przewodniczącą tylko dwa lata, za jej
kadencji organizacja bardzo się
rozrosła, do 300-400 członków.
Załatwialiśmy odzież z Niemiec, buty ze sklepów,
które się nie sprzedały.
Pierwsza wycieczka
I ludzie zaczęli do nas
emerytow - lata 70-te
coraz chętniej wstępować.
G Panie Janie,
a Pan jak trafił
do Związku?
W dodatku
ze Świdnicy?
- Przez samochód,
a dokładnie poloneza
trucka. Miałem takie auto
i okazało się, że bardzo by się
przydało „emerytom”. Wtedy nikt
w Związku nie miał auta, a trzeba
było czymś wozić tę załatwianą
żywność, odzież. Mieszkałem
w Świebodzicach ponad 30 lat, od
1951 do 78 r. Moja żona prowadziła tu zakład fryzjerski, zawsze
to miasto było mi bliskie sercu.
Jan Welc zostaje przewodniczącym Związku
No i wstąpiłem do Związku, a po

szego koła. Spośród 50-letniej
historii, od 20 lat Związek rozwija się pod jego kierownictwem.
Jako, że okazja do świętowania
była wyborna, nie zabrakło również dobrego humoru. Żartem
podczas składania gratulacji
zwrócił się do zebranych burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Pamiętajcie szanowni państwo,
50 lat to nie jest jeszcze wiek emerytalny. Mam nadzieję, że tak, jak
mówił pan Jan Welc, czeka was
jeszcze drugie tyle, a może i jeszcze więcej, kolejnych działań, bo
energii wam do tego nie brakuje
- wypowiadając te słowa bur-

mistrz wręczył na ręce przewodniczącego Jana Welca oraz sekretarza związku, pani Haliny Kiel,
okazały bukiet, jubileuszowe życzenia i urodzinowy tort.
Po części oficjalnej, przemówieniach i wręczeniu okolicznościowych odznaczeń dla najdłużej
działających członków Związku,
przyszedł czas na biesiadę. Zebranych ze sceny bawili swoimi
występami przedstawiciele różnych pokoleń. Nie zabrakło bowiem ani działającego przy
Polskim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zespołu
Akord, ani zaprzyjaźnionych ucz-

niów ze Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Zespołu Szkół Specjalnych.
Uczniowie obydwu placówek
oświatowych przedstawili bardzo
interesujące programy artystyczne, jeden z nich zatytułowany był
„Od maluszka do staruszka”.
Uczniów jak zawsze wspaniale
przygotowały panie: Grażyna
Kożuchowicz, Małgorzata Kizan, Aleksandra Kokoszka,
Aneta Jaszak (PSP 2) oraz Małgorzata Nosal, Katarzyna Kible,
Joanna Mazurkiewicz, Joanna
Organa (ZSS).
PIW
I

ZARZĄD, LATA 90-TE

G Co wtedy było najbardziej
potrzebne?
- Wszystko: żywność, odzież,
sprzęty gospodarstwa domowego.
To wszystko było zbierane własnym sumptem i rozdawane
członkom związku. Wtedy organizacja nie miała w zasadzie żadnego finansowania, tyle ile sami
członkowie uzbierali między sobą. Ale mimo tego udawało się tę
pomoc zdobyć, a nawet powstała
wypożyczalnia sprzętu domowego. Przydawała się np. na weselach.
G Jakie były dalsze losy
organizacji?
Halina Kiel:- Pani Gulak pełniła funkcję przewodniczącej najprawdopodobniej do 1976 roku,
po niej kolejne 10 lat sprawowała

Jeden z pierwszych występów zespołu Akord

Stuknęła im pięćdziesiątka
lewski, Bogusław Krzysztofowicz - przyjaciel i dobrodziej
przedsięwzięć realizowanych
przez świebodzicki oddział
Związku, Ilona Szczygielska kierownik Wydziału Promocji, a także osoby, które przez lata działalności współtworzyły struktury
związku, świadcząc wolontariacką pracę w ramach jego struktur.
- Dziękuję, że zebraliśmy się
tutaj, by uczcić 50. rocznicę powstania związku. Pół wieku działalności to bardzo dużo podjętych
działań, turnusy wczasowe, imprezy integracyjne i akcje pomocowe dla naszych członków. Wierzę, że czeka nas kolejnych 50
owocnych lat - powiedział do
zebranych Jan Welc, przewodniczący PZERiI w Świebodzicach,
który jest najdłużej urzędującym
przewodniczącym w historii tutej-

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

P

olski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach świętuje
półwiecze istnienia. Urodzinowa
uroczystość odbyła się w środę,
21 września, w Klubie Seniora siedzibie organizacji W tym
szczególnym dniu, członkom
Związku, aktualnym oraz byłym,
obecnym na obchodach jubileuszu, towarzyszyli licznie zaproszeni goście. Wśród świętujących
50. rocznicę funkcjonowania największej organizacji pozarządowej zrzeszającej osoby w wieku
senioralnym w naszym mieście
uczestniczyli m.in. Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Henryk Sawa, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotr Za-

dwóch latach zostałem wybrany
przewodniczącym. Mój polonez
krążył po mieście, a ja wraz z nim,
od rana do wieczora. Po prostu tak
było trzeba, nikt z nas nie oczekiwał za to żadnej zapłaty.
G Co dla Pana było tedy
najważniejsze?
- Siedziba, własny kąt. Ten bój
o lokum toczyliśmy latami i udało
się w 2004 roku, wtedy dostaliśmy dawną salę Włókniarz, wybłaganą u ówczesnych władz miasta.
G Co jeszcze szczególnego
utkwiło w Państwa pamięci?
Halina Kiel: - Pierwsza zagraniczna wycieczka naszych emerytów. Rok 1995, pojechaliśmy do
Pragi. I szok - na moście Karola
wszystkie języki świata - i mnóstwo starszych, czasami nawet
z trudem poruszających się ludzi.
I ja sobie wtedy obiecałam, że nasi
emeryci też zwiedzą Europę
i świat. Od tego czasu byliśmy na
28 wycieczkach, m. In. w Chorwacji, Austrii, Włoszech. No
i chyba w 2013 roku padł rekord
- została złożona tysięczna deklaracja członkowska.
G A gdyby trzeba było
podsumować te Wasze 20 lat
pracy dla Związku - co byłoby
dla Państwa najważniejsze?
Jan Welc i Halin Kiel:
- Sztandar, zespół i pomoc żywnościowa, to tak w skrócie.
W 2006 roku przewodniczący
rzucił pomysł, żebyśmy założyli

Skład obecnego Zarządu:
Przewodniczący - Jan Welc
Sekretarz - Halina Kiel
Skarbnik - Janina Lis
Przewodnicząca Komisji Kultury i Wolnego Czasu - Teresa Małecka
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej - Stanisława Mosiężna
Członkowie: Halina Boczkowska, Ignacy Łątkowski, Kazimierz
Kamiński, Stanisław Warzecha.

Wieloletni sponsorzy i przyjaciele Związku:
Bogusław Krzysztofowicz HADES, Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach, TERMET SA, Toyota Nowakowski, Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
Śnieżka-Invest, Intermarche, Defalin, Promont, Wird2.

jakiś zespół, bo tak pusto i smutno w mieście. No i zrobiliśmy
nabór, potem pierwsze próby, od
rana do wieczora. I udało się, na
Dzień Matki Akord już wystąpił!
Wielkie podziękowania należą się
tu panu Janowi Rymarowi
i Hannie Raszkiewicz, która tak
naprawdę nauczyła naszych emerytów śpiewać, wydobyła z nich
głosy i wypromowała. Obecnie
zespół prowadzi Teresa Małecka.
Naszą ogromną dumą jest własny sztandar, który mamy od 2007
roku. To też inicjatywa składkowa, każdy dał ile mógł, bardzo
pomogli sponsorzy. Jesteśmy
jedynym odziałem w kraju, który
ma swój sztandar. Towarzyszy

naszym wszystkim uroczystościom, jest naprawdę piękny.
A pomoc żywnościowa to tak
naprawdę 8 lat i setki ton produktów pozyskanych z Banku Żywności, przekazanych naszym członkom. Systematyczną pomocą było
objętych 550 rodzin, rocznie to
około 70 kg żywności na osobę.
To była bardzo ważna działalność.
Szkoda, że przepisy się zmieniły
i musieliśmy z tego zrezygnować.
G Czego Państwu życzyć
z okazji jubileuszu?
- To już chyba bardziej naszych
następcom (uśmiech). Na pewno
energii, dobrych pomysłów i życzliwości dla drugiego człowieka.
Warto pomagać innym.

Przewodniczący PZERiI w Świebodzicach
na przestrzeni 50 lat:
1966-1976 - Jadwiga Gulak
1976-1986 - Barbara Kudryś
1986-31.12.1995 - Katarzyna Marchewka
1995-1998 - Romualda Stelmaszczyk
1998 - do chwili obecnej - Jan Welc
G Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Zdjęcia i archiwalia pochodzą
z Kroniki PZERiI, którą przygotowała Pani Halina Kiel.

Dbajmy o czystość
nie tylko 16 września
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Sprzątanie Świata t cykliczna akcja, która odbywa się
we wrześniu. W tym roku sprzątaliśmy swoją
najbliższa okolicę 16 września. Ja zawsze
najaktywniejsi byli uczniowie, którzy z energią zabrali
się do zbierania śmieci w parku, lasach czy wokół
szkolnych terenów. A po ciężkiej pracy było ognisko
i pieczenie kiełbasek.
Na zdjęciu uczniowie z Trójki i Czwórki.

Ponad pół miliona złotych

U Pana Profesora

dla Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach

P

onad pięćset tysięcy złotych trafi do naszego liceum na wyposażenie 6
pracowni dydaktycznych do
nauki informatyki, biologii, chemii, matematyki, fizyki oraz geografii.
Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, które trafią do powiatu świdnickiego za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Oficjalne przekazanie dokumentu odbyło się dnia 8 września 2016 .r w naszym liceum.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Świd-

nickiego Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, Prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, Dyrektor Wydziału
Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy Stanisław Szelewa, Zastępca
Burmistrza Miasta Świebodzice
Krystian Wołoszyn oraz Burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyt.
Obecni byli dyrektorzy 5 szkół
powiatu świdnickiego, które
otrzymają środki na wyposażenie pracowni: dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Świebodzicach
Dorota Ciołek, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Kasprowicza w Świdnicy Ro-

neta Kąsiel, germanistka
i biolog w Publicznym ZeA
spole Szkół Integracyjnych

bert Kaśków, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Jacek Iwancz, dyrektor III
Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy Krzysztof Frączek

oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Strzegomiu Tomasz
Marczak.
I

w Świebodzicach, kilka lat temu zapoczątkowała współpracę naszej szkoły z Uniwersytetem Wrocławskim. Dzięki
temu po raz kolejny mogliśmy
uczestniczyć we wrocławskim
Festiwalu Nauki. Tegoroczna
edycja pozostanie na długo
w naszej pamięci. Mieliśmy
zaszczyt poznać osobiście językoznawcę, propagatora języka polskiego - Profesora Jana
Miodka.
Głównym celem naszej wyprawy do Wrocławia dnia 16
września b.r. było wysłuchanie
wykładu „Wiedza i ziarno
w języku”. Mogliśmy na żywo
podziwiać prawdziwy dar
przemawiania, ogromną wiedzę, humor i niespotykaną kulturę osobista Profesora Jana
Miodka.

Po wykładzie udało nam się
porozmawiać z Panem Profesorem, zrobić pamiątkowe fotografie i zaprosić Profesora na
kolejną edycję naszego Miejskiego Dyktanda. Pan Profesor
powiedział, że dobrze zna
Świebodzice, bo często odwiedzał tu swoje wujostwo i że
chętnie odwiedzi nas w przyszłym roku. Byłby to dla nas
ogromny zaszczyt!
Wykład Profesora Jana
Miodka zainaugurował Festiwal Nauki 2016. Dwa dni później byliśmy gośćmi Instytutu
Immunologii - odbyły się tam
warsztaty na temat komórek,
wirusów i bakterii, odwiedziliśmy też wystawę związaną
z matematyką, fizyką, chemią
i biologią na Politechnice
Wrocławskiej. Już nie możemy
się doczekać kolejnej edycji
Festiwalu Nauki.
I

Agnieszką Lingas-Łoniewską
kultura
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Spotkanie autorskie w MBP w Świebodzicach z
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nteresują mnie bohaterowie
niejednoznaczni, skłóceni
z życiem i rzeczywistością
mówi Agnieszka LingasŁoniewska, wałbrzyska pisarka,
autorka popularnych książek
sensacyjno-kryminalnych. Spotkanie autorskie z pisarką odbyło
się 15 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach.
Wśród licznie przybyłych
gości byli m. in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Świebodzicach z polonistką Ireną Horbaczewską,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, mieszkańcy
naszego miasta oraz wielbiciele
pisarki, w tym fanklubowicze
z pobliskich miejscowości. Rozmowę z autorką prowadziła

Dyrektor Biblioteki Małgorzata
Grudzińska.
Lingas- Łoniewska w swoim
dorobku ma wiele książek sensacyjno- kryminalnych oraz
„new adult”. Warto wspomnieć
w szczególności o tych, które na
pewno pozostawią ślad w pamięci każdego czytelnika. Umieścić w nich można z pewnością:
„Zakręty Losu”, „Piętno Midasa”, „Szósty”, „Zakład o miłość” „Jesteś moja Dzikusko”,
„Szukaj mnie wśród lawendy”
czy „Łatwopalni”. To książki,
których czytelniczkami są zazwyczaj kobiety w różnym wieku, pragnące poznać tajemnicze
historie występujących w nich
bohaterów i fatum kierujące
ludzkim losem.
W trakcie rozmowy Agnieszka Lingas -Łoniewska opowie-

działa o początkach swojej drogi
pisarskiej. Jak sama twierdzi,
jako dziecko posiadała bujną
wyobraźnię i niezwykłe zdolności do konfabulacji, które bardzo często spotykały się ze zdziwieniem i dezaprobatą ze strony
nauczycieli i najbliższych. W końcu za namową mamy zaczęła
zapisywać swoje opowieści do
zeszytu, stając tym samym
u progu zawodowej kariery.
Oficjalną przygodę ze słowem
pisanym powieściopisarka rozpoczęła w 2009 roku podpisaniem pierwszej umowy wydawniczej na książkę „Bez przebaczenia”. Mówiąc o warsztacie
pisarskim autorka zdradziła, że
do każdej historii przygotowuje
się inaczej, receptą na powstanie
ciekawej, wciągającej powieści
jest przede wszystkim pomysł
na stworzenie intrygującego
bohatera oraz zebranie potrzebnych materiałów dzięki, którym
można stworzyć fabułę i problematykę inspirującej opowieści.
Pisarka nawiązała również do
swojej opowieści „Piętno Midasa”, która powstawała najdłużej, ponieważ wymagała gruntownych przygotowań i konsultacji z prawnikami i psychologami policyjnymi. Chcąc uwiary-
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godnić historię opisaną we
wspomnianej książce, udawała
się na strzelnicę, gdzie godzinami ćwiczyła obsługę broni.
Piętno Midasa to historia chłopca, który urodził się w niewłaściwej rodzinie, we wrocławskiej
dzielnicy Trójkąta Bermudzkiego, co odcisnęło tragiczne piętno
na jego dalszym życiu i wyborze
drogi życiowej.
Przez moment na sali zapanowała groza, kiedy - niczym zły
duch - pojawił się tytułowy bohater powieści „Piętno Midasa”,
jakby żywcem wyjęty z książki
o płatnym zabójcy. W jego rolę
wcielił się zaprzyjaźniony czytelnik biblioteki Dariusz Kubiszewski, któremu nieobce są
- z racji zawodu - historie opowiadane w książkach przez Agnieszkę Lingas-Łoniewską.
Po spotkaniu uczestnicy wydarzenia mieli okazję wykonać
pamiątkowe zdjęcie i zakupić
wybraną publikację z autografem pisarki. Warto wspomnieć,
że wszystkie książki Agnieszki
Lingas-Łoniewskiej, zakupione
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świebodzicach, także
otrzymały dedykację autorki.
Ewa Kowalik
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Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

R

ok 1951 był dla naszego świebodzickiego liceum rokiem szczególnym. To właśnie wtedy
szkoła rozpoczęła swoją działalność i przyjęła pierwszych
uczniów. 17 września 2016 roku
obchodziliśmy 65-lecie. Tego
dnia absolwenci, będący dziś
dorosłymi ludźmi, mogli ponownie wrócić do szkolnej ławki, wspomnień, jakie się z tym
wiążą, a co najważniejsze, obudzić cząstkę siebie, którą pozostawili w murach naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach, której
przewodził ks. biskup świdnicki
Ignacy Dec. Następnie w pochodzie, zakończonym na sali
gimnastycznej naszego liceum,
dumnie reprezentowaliśmy naszą placówkę. W dalszej części
obchodów pani dyrektor LO
w Świebodzicach Dorota Ciołek wygłosiła mowę, dziękując
za tak liczne przybycie oraz
przybliżając nam - najmłodszym- 65-letnią historię szkoły.
W obchodach wzięli udział m.in.
pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł na
Sejm RP Ireneusz Zyska, ks.
biskup świdnicki Ignacy Dec,
przewodniczący Rady Powiatu
Świdnickiego Krzysztof Sołtys,
zastępca burmistrza Świebodzic
Krystian Wołoszyn, Dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania Stanisław Szelewa, Dyrek-

Chwile wspomnień i wzruszeń - tak z pewnością zapamiętają
65-lecie liceum jego najstarsi absolwenci. A dzisiejsi uczniowie
dopiero po latach zrozumieją, jak cudownym czasem były
właśnie te lata, spędzone w liceum...

tor Oddziału BZWBK w Świebodzicach Marzena Makieła,
dyrektorzy szkół średnich
oraz przedszkoli, radni miejscy
i powiatowi, przedstawiciele
i dyrektorzy firm z naszego miasta, emerytowani i byli nauczyciele szkoły oraz pozostali zaproszeni goście. W uroczystości
udział wzięły cztery panie absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach pierwszego rocznika, które maturę
pisały w 1955 roku: pani Zofia
Satyła z domu Nowak, pani
Jadwiga Malinowska z domu
Łabaty, pani Janina Marosz
z domu Rybak oraz pani Iwona

Bielecka z domu Ryłko.
Pani dyrektor podkreśliła również, jak bardzo zmieniła się
szkoła. Aby lepiej móc dostrzec
te zmiany przez cały czas trwania uroczystości wyświetlane
były zdjęcia z dawnych lat. Po
przemówieniu pani dyrektor
głos zabrali również zaproszeni
goście.
Pani dyrektor podziękowała
sponsorom i organizatorom uroczystości. Pamiątkowe statuetki
otrzymali: Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu COGNOR S.A., Ryszard Satyła
Prezes Zarządu TERMET S.A.,
Andrzej Szczurek Prezes Zarządu PROMONT Sp. z o.o., Janusz Kościukiewicz Firma
KIR, Bogusław Krzysztofowicz Firma HADES, Urszula
Drabik Prezes Zarządu Śnieżka
- Invest, Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice,
Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki, Sebastian Fedorowicz
Przedsiębiorstwo
METAL-PLAST, Andrzej Chuchro
Przewodniczący Rady Rodziców LO w Świebodzicach: Monika Dudek i Leszek Warwas.
Pani dyrektor podziękowała
również komitetowi organizacyjnemu: prof. Teresie Goła-

szewskiej, prof. Danucie Opalińskiej, prof. Izabeli Goc, panu
Jerzemu Wołk-Łaniewskiemu, panu Ryszardowi Sejdakowi, panu Waldemarowi Grochowskiemu - autorowi monografii szkoły.
Na zakończenie nasi uczniowie przygotowali również część
artystyczną, wystąpili: Patrycja
Apołenis, Wiktoria Zych, Anastazja Strzępek, Marta Gil
oraz absolwent z roku 1965 pan
Jerzy Wołk-Łaniewski. Trzecią
częścią jubileuszu, najprawdopodobniej najbardziej wyczekiwaną, było zwiedzanie szkoły.
Właśnie ten moment wzbudził
najwięcej radości, spowodował
łzy szczęścia i wzruszenia zarazem, ale wywołał także najwięcej wspomnień. Zwiedzanie,
rozmowy i wspomnienia naszym gościom umilił poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów. Patrząc na absolwentów, nasi uczniowie mogli

zobaczyć, jak pięknym czasem
są chwile spędzone w liceum
i mimo tego, że teraz narzekają,
za kilkanaście, kilkadziesiąt lat,
zrozumieją, że był to najpiękniejszy czas w ich życiu, tak jak
przekonali się o tym nasi goście.
Serdecznie gratulujemy i kierujemy wyrazy uznania do wszystkich obecnych i byłych nauczycieli i pracowników naszego
liceum za kształtowanie szkoły

bogatej w wartości, pasję oraz
pedagogiczny profesjonalizm,
ponieważ gdyby nie oni i praca,
którą wykonują każdego dnia,
możliwe, że dzisiaj nie obchodzilibyśmy tego pięknego dla
nas święta oraz życzymy kolejnych wielu lat pracy. „Przeszłość
zachowana w pamięci staje się
częścią teraźniejszości” /Tadeusz Kotarbiński/.
I
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Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele
pw. Św. Mikołaja

rzypadający na 17 września Dzień Sybiraka to
w historii Polski jedna
z tych dat, które świadczą o szczególnym umiłowaniu
Ojczyzny i są hołdem dla ludzi,
którzy tę Ojczyznę - nawet
w najtrudniejszych chwilach
- nosili w sercu. Mając w pamięci wyjątkowe męczeństwo
niemal miliona Polaków, we
wtorek, 20 września, odbyły się
w naszym mieście uroczystości
upamiętniające wszystkich, których dotknął ten tragiczny los.
Tegoroczne obchody już tradycyjnie rozpoczęła uroczysta
msza święta odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja, której
przewodniczył proboszcz tej parafii ks. Józef Siemasz. W wygłoszonej homilii Dziekan dekanatu świebodzickiego zwrócił
się bezpośrednio do Sybiraków,
akcentując przed zebranymi,

w tym licznie przybyłą młodzieżą z noszącego imię Sybiraków
Publicznego Gimnazjum nr 1,
tragiczną przeszłość ich patronów, tułaczy los i zapomnienie,
jakie spotkało ich ze strony
władz państwowych, tuż po powrocie do ojczyzny po okresie
zesłania aż do transformacji systemowej.
Po eucharystii zebrani goście
w asyście sztandarów, w tym
najważniejszego w tym dniu
sztandaru Związku Sybiraków,
przenieśli się pod tablicę upamiętniającą zesłańców, gdzie
delegacje złożyły pamiątkowe
wią-zanki, a Wiceprezes Koła
Związku Sybiraków w Świebodzicach, Jadwiga Pichurska
wygłosiła poruszający apel,
w którym przywołała postaci
niedawno zmarłych członków
Związku, szczególnie zasłużonych dla propagowania martyro-

logii Polaków na Wschodzie
- Zofii Helwing i Stanisława
Sznajdera.
W uroczystości udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans oraz Wiceprzewodniczący Jan Klepiec,

G

obchodów podwójnego jubileuszu - 60. rocznicy powstania
świebodzickiej Victorii oraz
trzech dekad funkcjonowania
polonijnego Royal Wawel s.c.,
który, choć większość jego zawodników wywodzi się z Zakopanego, swoją siedzibę ma
w Chicago.
Pomimo urodzinowej atmosfery, na boisku nie było miejsca
na brak zaangażowania. Ostatecznie lepiej swój jubileusz
uczcili świebodziczanie, którzy
pokonali rywali zza Oceanu 6:2.

Mecz Victorii z Royal Wawel
s. c. to trzecie tego typu spotkanie w długiej historii obu klubów. Po raz ostatni piłkarze
zmierzyli się ze sobą w 2012 r.
Po piłkarskich emocjach przyszedł czas na biesiadowanie oraz
upominki - te, promujące Świebodzice, przekazane zostały przez
burmistrza Bogdana Kożuchowicza na ręce zawodników
Royal Chicago, którzy dumnie
prezentowali się z flagą naszego
miasta.
I

radem goli i niekonwencjonalnymi zagraniami,
tak miłymi dla kibicowskiego oka piłkarskimi fajerwerkami okrasili międzynarodowy
mecz oldbojów zawodnicy Victorii Świebodzice i Royal Wawel
s. c., którzy stanęli naprzeciw
siebie w sobotę, 10 września, na
płycie stadionu im. Ludwika
Paluszaka.
Mecz, objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, odbył się w ramach

W Sali Miejskiego Domu Kultury zaproszeni goście spotkali się
przy herbacie, by razem spędzić ten wyjątkowy dzień
i powspominać bolesne, ale wciąż trwające w pamięci przeżycia
związane z wywózką na Wschód
zastępca burmistrza Krystian
Wołoszyn, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, nauczyciele
i uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz zaproszeni
goście, w tym stały i honorowy
uczestnik patriotycznych uro-

FOT. WYDZIAŁ PIW

Główna część obchodów Dnia Sybiraka odbyła się pod tablicą
upamiętniającą Zesłańców Sybiru, gdzie przedstawiciele władz
Miasta, organizacji kombatanckich, uczniowie złożyli wieńce
i zapalili znicze

13

czystości w mieście - kapitan
Julian Lech, odznaczony orderem Virtutti Militari .
Spod pamiątkowej tablicy
wszyscy przeszli marszem pod
pomnik św. Jana Pawła II,
a stamtąd, po modlitwie i złożeniu kwiatów, do Miejskiego
Domu Kultury, gdzie odbyła się

uroczystość dla członków
Związku i zaproszonych gości,
w tym reprezentantów środowiska sybirackiego ze Starych
Bogaczowic. Przy okazji spotkania nie zabrakło łez wzruszenia
i wspomnień trudnej przeszłości.
Wydział PIW

14
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Przedstawiamy terminarz najbliższych spotkań piłkarzy
MKS Victoria Świebodzice
 PIĄTEK - 30.09.2016 r. - godz. 16:00
- LIGA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
Victoria Wałbrzych - MKS Victoria Świebodzice
SOBOTA - 01.10.2016 r. - godz. 11:45
- LIGA MŁODZIKÓW
Polonia Stal Świdnica - MKS Victoria
Świebodzice (mecz w Bolesławicach)
 SOBOTA 01.10.2016 r. - godz. 10:00 - 13:00
- TURNIEJ ORLIKÓW
Gospodarz Polonia Stal II Świdnica, MKS
Victoria Świebodzice
Polonia Stal I Świdnica, AP Świdnica, Błękitni
Słotwina
 SOBOTA - 01.10.2016 r. - godz. 11:00

- LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
MKS Victoria Świebodzice - Pogoń Pieszyce
 SOBOTA - 01.10.2016 r. - godz. 16:00
- IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
MKS Victoria Świebodzice - Pogoń Oleśnica
 SOBOTA - 01.10.2016 r. - godz. 13:00
- LIGA TRAMPKARZY
AKS Strzegom - MKS Victoria Świebodzice
 NIEDZIELA - 02.10.2016 r. - godz. 13:00
- KLASA A SENIORÓW
MKS Victoria Świebodzice - Iskra Witków Śląski
 NIEDZIELA - 02.10.2016 r. - godz. 11:00
- DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW
Miedź Legnica - MKS Victoria Świebodzice

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad
30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Stare Bogaczowice.
Dom wolnostojący
- do remontu na działce 2350
m. kw. 2. Dom 120 m. kw.
cena 250 tys.
2. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe
z antresolą na wysokim
parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 m. kw.
cena 138 tys.
3. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro. 87 m. kw.
cena 228 tys.
4. NOWA CENA Osiedle
Sudeckie. 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 56 m.
kw. cena 129 tys.
5 Osiedle Piastowskie. 2
pokojowe mieszkanie na
parterze po KAPITALNYM
REMONCIE . Okna nowe PCV,
kuchnia w zabudowie
wraz ze zprzętem AGD.
48 m. kw. cena 155 tys.
6 Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynk
murowany - z przeznaczeniem
na magazyn, garaż, halę,
warsztat. 192 m. kw.

cena 45 tys.
7. Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu. 40 m. kw.
cena 51 tys.
10. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o. węglowe.
53 m. kw. cena 135 tys.
11. Świebodzice. Mieszkanie
3 pokojowe po remoncie
z przydomowym ogródkiem.
Ogrzewanie c.o węglowe.
60 m. kw. cena 140 tys.
12. Świebodzice. 2 pokojowe
przestronne po remoncie.
Miejsca parkingowe.
Ogrzewanie c.o węglowe.
76 m. kw. cena 133 tys.
14. Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe. I piętro.
35 m. kw. cena 75 tys.
15. Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV.
Podłogi panele. 44 m. kw.
cena 113 tys.
16. SUPER CENA.

Świebodzice. 3 pokojowe
po remoncie. 2 balkony.
Duża łazienka. I piętro.
80 m. kw. cena 189 tys.
17. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv.
Duży balkon. 45 m. kw.
cena 115 tys.
18. NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 m. kw. cena 182 tys.
19. Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe, dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6 m. kw. cena 153 tys.
21. DO WYNAJĘCIA
Osiedle Słoneczne
Dom wolnostojący
z dużą działką. 227 m. kw.
cena 2500,00
22. DO WYNAJĘCIA.
Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m. kw.
cena 5000,00

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej
na działkach nr 200/2 i 197/1, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr XVIII/134/2016 z dnia 30 marca 2016r. 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, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej na działkach nr 200/2
i 197/1, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
07 października 2016 r. do 07 listopada 2016 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale
Infrastruktury Technicznej, ul. Stefana Żeromskiego 13-15, 58-160 Świebodzice, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19
października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali
nr 7 o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej na działkach nr
200/2 i 197/1, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu
ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do
ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski
w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 listopada 2016 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

OGŁOSZENIA DROBNE

 Sprzedam płaszcz typu trencz, prawie nowy, kolor piaskowy, rozmiar 50, cena 45 zł,
tel. 510 320 850
 Sprzedam fotel do masażu JOY 200 czarny, w stanie idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie kręgosłupa, cena do uzgodnienia, tel. 603 344 013

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

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

Nr działki gruntu

obręb

Zamkowa
Młynarska
Krótka

l. mieszkalny 4 (8)
l. mieszkalny 2 (8)
l. mieszkalny 9 (6)

255/25
364/3
298/11

2
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

14
174
15
16
175

Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
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
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice,
na sprzedaż lokalu użytkowego „B” w budynku przy ul. Świdnickiej 3 w Świebodzicach.
Udział w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,62%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 311/26 o powierzchni 350 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00035271/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku, posiada wejście od strony ul. Świdnickiej oraz od strony podwórka.
Składa się z sali sprzedaży, magazynu i w.c. o łącznej powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje wymagają wymiany z uwagi na zły stan techniczny. Ogrzewanie
centralne etażowe węglowe, kocioł c.o. jest usytuowany w pomieszczeniu magazynowym, grzejniki żeliwne
żeberkowe. W pomieszczeniu w.c. Jest zamontowana muszla ustępowa, w pomieszczeniu magazynowym jest
zamontowany bojler elektryczny do ciepłej wody oraz umywalka. Osprzęt ten jest w miernym stanie technicznym,
wymaga wymiany. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego
wyposażenie określono jako dostateczny.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
161.000,00 zł
Cena lokalu:
157.995,00 zł
Cena gruntu:
3.005,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

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

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

Wolności
Zwycięstwa
Zwycięstwa

l. mieszkalny 6a (15)
l. mieszkalny 7 (2)
l. mieszkalny 1 (18)

295/11
189/2
212

3
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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 lokalu użytkowego”B” przy ul. Świdnickiej 3
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 16.500,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 04.11.2016 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 07.11.2016 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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 17.10.2016 r. w godz. 10:00-10:15.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr XVIII/145/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, obręb Pełcznica
2 w Świebodzicach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, obręb
Pełcznica 2 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 października
2016 r. do 07 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury
Technicznej, ul. Stefana Żeromskiego 13-15, 58-160 Świebodzice, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30
do 14.00.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej
na dz. nr 56/1 oraz części działek nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19
października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali
nr 7 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej
i ul. Cichej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu
ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym
do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski
w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
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 dz. nr 56/1 oraz części działek nr
56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na dz.
nr 56/1 oraz części działek nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 07 października 2016 r. do 07 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Stefana Żeromskiego 13-15, 58-160
Świebodzice, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19
października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali
nr 7 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na dz. nr 56/1 oraz
części działek nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko,
opracowaniu ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do
ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski
w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
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zapowiedzi/pożegnania

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Helenę Jasińską
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Henryka Kilona
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym
trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Czesława Pukajczyka,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Walentego Ślebiody
- rodzinie, przyjaciołom,
sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Zięć, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Ryszarda Antonowicza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg
zapłać - Dzieci, Wnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Anusza Cichego
- Danuta, Synowie, Synowe, Wnuki, Brat i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Irenę Kapałę
- Córka, Synowie, Synowe, Wnuczki,
Prawnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Lilianny Siepierowskiej
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Siostry i Rodzina
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