Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty
Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej - pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracę,
za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, a także i za to, że jesteście twórczy, kreatywni i pełni ciekawych pomysłów oraz inicjatyw.
W dniu Waszego święto życzymy wytrwałości, spokojnej pracy i nieustającej energii.
Prosimy także przyjąć życzenia zdrowia oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

3

Co minister robił
w ruinach Sileny?
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Od czego się
wszystko zaczęło,
czyli 20 lat
partnerstwa
Świebodzic
i Waldbröl.
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Kolorowe,
rozśpiewane,
jesienne Senioralia.
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Warto trenować
z Mistrzem
Świata!

W

izyta trwała bardzo krótko, ale Jarosław Sellin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z ciekawością wypytywał o historię i aktualne losy ruin dawnej
fabryki lniarskiej. Czy wesprze koncepcję, jaka pojawiła się niedawno - by resztki zakładów ocalić, zachować i wykorzystywać na stałe jako wyjątkową i niepowtarzalną scenografię filmową?
Wiceminister w towarzystwie wicewojewody Kamila Zielińskiego oraz posła Wojciecha Murdzka pojawił się na terenie dawnej
Sileny w poniedziałek, 10 października. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nie ukrywał, że gmina chciałaby jakoś wykorzystać resztki
zabytkowych ruin, jednak skomplikowane stosunki właścicielskie
i zadłużenie terenu od prawie 10 lat blokują jakiekolwiek ruchy.
Ruiny Sileny od kilku lat stały się atrakcyjnym miejscem dla filmowców, świebodzicki zakład zagrał już m. in.
w „Mieście’44” i „Czasie honoru”, a niedawno gościliśmy tu ekipę z Niemiec. Laureat
Oskara, Florian Henckel von Donnersmarck („Życie na podsłuchu”), kręcił
tu zdjęcia do najnowszego obrazu.
Silena udawała dawne Drezno. Pojawiła się koncepcja zachowania tego
miejsca w kontekście żywej i niepowtarzalnej scenografii filmowej. Jednak gmina sama, bez wsparcia, nie
jest w stanie tego przeforsować - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Więcej - str. 3

Było słońce, piękna pogoda,
mnóstwo atrakcji i duuużo
ziemniaków!

Rodzinne Święto Ziemniaka
- fotoreportaż str. 8-9

Taki drugi dom
Mieszkańcy Osiedla Sudeckiego właśnie na to czekają. Na miejsce,
w którym można spotkać innych, rozwijać pasje, ciekawie spędzić
czas. Być z drugim człowiekiem.
Str. 6

21 października

Bezpłatna mammografia
Plac przed Bricomarche

Jeszcze raz
6
przypominamy
o zawarciu nowych
umów na odbiór
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Internetowa
mapa zagrożeń
- klikasz i zgłaszasz.

Prezentujemy
13
przedszkolaczki
z „Niezapominajki”:
- Smerfy, Misie
i Biedronki.
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Nie pal śmieciami!
społeczeństwo

Drodzy Czytelnicy,
piątek, 14 X 2016

na świebodzickim rynku wydawniczym pojawił się nowy tytuł.
Tygodnik, który nazywa się niemal identycznie, jak Gazeta Świebodzicka, ukazał się po raz pierwszy w piątek, 7 października.
Okazuje się, że Świebodzice są interesującym rynkiem dla prywatnych wydawców, którzy zawitali do nas aż z Kotliny Kłodzkiej.
Od razu chcielibyśmy jednak sprostować pewne pogłoski, które
pojawiły się w mieście w związku z wydaniem nowego tytułu. Otóż
- nasza gazeta ma się dobrze i nie jest zamykana, ani tym bardziej nie
zastępuje nas nowe wydawnictwo. Dwutygodnik społeczno-samorządowy Gazeta Świebodzicka będzie się ukazywał w dotychczasowym trybie, czyli w piątki, co dwa tygodnie. Nadal będziemy dostarczać Państwu rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących
tego, co dzieje się w Świebodzicach, informować o wydarzeniach
w szkołach, kulturze, sferze społecznej, i oczywiście w ratuszu miejskim. Znajdą nas Państwo w dotychczasowych punktach sprzedaży
- a wkrótce także i w nowych miejscach.
Nowe wydawnictwo ma zupełnie inną formułę i sposób prezentowania treści, niż Gazeta Świebodzicka. Jednak, jako tytuł o blisko
10-letniej tradycji istnienia w mieście czujemy się w obowiązku
powitać konkurencję w świebodzickich progach, licząc jednocześnie
na uczciwe współistnienie, w duchu zasad fair play.
A na koniec - parafrazując zacnego Marka Twaina - wszystkim,
którzy dali wiarę brzydko rozpuszczanym plotkom - przypominamy:
„pogłoski o naszej śmierci są mocno przesadzone”.
Z pozdrowieniami dla naszych Szanownych Czytelników
Agnieszka Bielawska-Pękala
Redaktor naczelna Gazety Świebodzickiej

Rozpoczął się sezon
grzewczy, przypominamy,
by nie palić w domowych
piecach niedozwolonymi
materiałami, grozi za to
wysoka grzywna

A

rtykuł 191 Ustawy
o odpadach wyraźnie
wskazuje: kto, wbrew
przepisowi art. 155,
termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów lub
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
To może być nawet 500 zł
- ostrzega Łukasz Gil, Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach.
Niestety, wielu posiadaczy
tradycyjnych pieców c. o. traktu-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

je je zimą jak „śmietnik”, do
którego można wrzucić wszystko - bo przecież wszystko się da
spalić. Jednak czarny i uciążliwy
dym, wydobywający się z kominów, nie pozostanie obojętny dla
służb, a zwłaszcza dla sąsiadów,
którzy w takich wypadkach powiadamiają - i dobrze - strażników miejskich.
Czego nie wolno spalać w domowych piecach:
- Tak naprawdę niczego, co
nie jest opałem - mówi komendant Gil. - Czyli mebli, odzieży,
butów, butelek PET. To są odpady, które należy wrzucić do odpowiednich kontenerów.
Strażnicy będą szczególnie
wyczuleni na tego typu zjawiska
i mają uprawnienia, by prowadzić czynności kontrolne. Choć
jednocześnie przyznają, że są

Jedyne, co jest stałe
- to zmiana!

Ponad 56 mln zł
Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska
Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs
dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw
działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności
produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:
G wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy
lub ulepszony produkt/ usługę lub
G dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
lub sposobu świadczenia usług

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków
kwalifikowalnych w zależności od wielkości:
Przedsiębiorca
Maksymalny poziom dofinansowania
mikro i mały
45%
średni
35%
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać
od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.
Więcej na www.dip.dolnyslask.pl

Masz problem?
Zapytaj adwokata!
Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do naszej nowej
rubryki porad prawnych. Na Wasze pytania
związane z kwestiami prawnymi chętnie odpowie
adwokat, Pan Piotr Kozioł-Podlaski.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
Pierwsze porady przedstawimy już w następnym wydaniu, 28 października.

w piecu, niszczymy przewody
kominowe poprzez odkładanie
się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem
zapalenia się instalacji i pożaru
domu, a nawet zatrucia czadem.
Apelujemy do wszystkich - nie
warto palić śmieci w piecach, bo
nie tylko narażamy się na wysoką grzywnę, ale przede wszystkim - trujemy sami siebie...

października mieszkanki
Świebodzic będą miały
21
okazję poddać się profilaktycz-

nie pod numerami: 68 452 77 96
oraz 68 452 77 17.
Bezpłatne badania skierowane
są do Pań w wieku 50-69 lat,
które w ciągu ostatnich dwóch
lat nie miały wykonywanej
mammografii. Panie w pozostałych grupach wiekowych będą
mogły przebadać się za opłatą
w wysokości 80 zł.
Grupa Muszkieterów przy
organizacji kampanii ponownie
korzysta z fachowej pomocy
Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej
Góry.
Od 2008 r. w ramach kampanii Grupy Muszkieterów przebadało się ponad 32 tys. Polek.

Zbadaj bezpłatnie piersi
nym badaniom mammograficznym w ramach prozdrowotnej
kampanii „Muszkieterowie dla
Polek”.
Mieszkanki Świebodzic będą
mogły skorzystać z porady specjalistów oraz poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu w piątek 21 października w specjalnym mammobusie, który zostanie ustawiony na
parkingu supermarketu Bricomarché przy ul. Jeleniogórskiej
21.
Kobiety, które chciałyby skorzystać z badania, mogą zapisać
się na mammografię telefonicz-

na wsparcie dla MŚP na Dolnym Śląsku

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych
wynosi 100 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
wynosi 4 mln zł

spore trudności z ustaleniem, kto
pali śmieciami, jeśli chodzi o
budynki wielorodzinne. Często
są tu wspólne przewody kominowe dla kilku lokali, więc trudno jest dokładnie stwierdzić, kto
pali zakazanymi odpadami.
Spalanie odpadów jest główną
przyczyną emisji silnie trujących
gazów i pyłów, które negatywnie
wpływają na środowisko, ale
przede wszystkim na zdrowie
człowieka. Zanieczyszczenia
wytwarzane w czasie palenia
śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry,
alergie pokarmowe, a nawet
choroby nowotworowe. Spalając
śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe
i ziemię. W konsekwencji spożywamy zatrute mleko, jajka,
warzywa i owoce. Paląc śmieci

apowiedziane wiosną zmiany w powiatowej WspólnoZ
cie Samorządowej stały się fak-

tem. Nadzwyczajne Zebranie
Delegatów
Stowarzyszenia
Wspólnota Samorządowa Ziemi
Świdnickiej przyjęło rezygnację
Wojciecha Murdzka z pełnienia funkcji Przewodniczącego
i dokonało wyboru nowych
władz. Delegaci jednogłośnie
powołali nowy Zarząd Stowarzyszenia WS:
Przewodniczący - Roman
ETEL (Świdnica)
Z-ca Przewodniczącego - Lech
MARKIEWICZ (Strzegom)
Skarbnik - Andrzej ZADZIORSKI (Jaworzyna Śląska)
Sekretarz - Beata Nejman
(Strzegom)
Członek Zarządu - Lilla
Gruntkowska (Żarów)
Członek Zarządu - Łukasz
Kwadrans (Świebodzice)
Członek Zarządu - Stanisław
Knapik (Marcinowice).
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów dokonało także wyboru
Wojciecha Murdzka na Honorowego Przewodniczącego Zarządu, w związku ze szczególnymi
zasługami na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa
Ziemi Świdnickiej. Zarówno
rezygnacja dotychczasowego li-

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

dera jak i wybór nowych władz,
potwierdziły samorządowy, terytorialny i niepartyjny charakter
działalności naszej organizacji.
- Dziękując za okazane zaufanie, pragnę zapewnić zarówno
wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, jak
i mieszkańców powiatu, że będę
ciężko pracował i realizował zadania związane z poprawą nie
tylko jakości pracy samorządu,
ale również będę inicjował
i wspierał wszelkie projekty,
mające na celu poprawę warunków życia naszej społeczności
lokalnej - powiedział nowo wybrany przewodniczący Stowarzyszenia.

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

A może by tak
ważny temat

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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filmowy skansen?
W

izyta trwała bardzo
krótko, ale Jarosław Sellin, wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
z ciekawością wypytywał o historię i aktualne losy ruin dawnej
fabryki lniarskiej. Czy wesprze
koncepcję, jaka pojawiła się niedawno - by resztki zakładów
ocalić, zachować i wykorzystywać na stałe jako wyjątkową
i niepowtarzalną scenografię filmową?
Wiceminister w towarzystwie
wicewojewody Kamila Zielińskiego oraz posła Wojciecha
Murdzka pojawił się na terenie
dawnej Sileny w poniedziałek,
10 października. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nie ukrywał,
że gmina chciałaby jakoś wykorzystać resztki zabytkowych
ruin, jednak skomplikowane stosunki właścicielskie i zadłużenie
terenu od prawie 10 lat blokują
jakiekolwiek ruchy.
- Ruiny zakładu od kilku lat
stały się atrakcyjnym miejscem
dla filmowców, świebodzicki
zakład zagrał już m. in. w „Mieście’44” i „Czasie honoru”, a nie-

dawno gościliśmy tu ekipę z Niemiec - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Laureat Oskara, Florian
Henckel von Donnersmarck
(„Życie na podsłuchu”), kręcił tu
zdjęcia do najnowszego obrazu.
Siena udawała dawne Drezno.
Obecny na spotkaniu Adam
Jennings, prezes firmy Famalen, która bezpośrednio sąsiaduje z ruinami i pełni niejako funkcję nieformalnego „gospodarza”
i dużo rozmawia z filmowcami
podkreślał, że twórcy są zauroczeni tym fragmentem miasta.
- Miałem okazję rozmawiać
z ludźmi z ekipy podczas ostatniej wizyty i ci ludzie mówili
wprost: to jedyny taki „plan”
w Europie Wschodniej, a zjeździli spory jej kawałek, by znaleźć dogodne miejsce - mówił.
Wiceminister Jarosław Sellin
wysłuchał propozycji, z zaciekawieniem obejrzał ruiny i można
było odnieść wrażenie, że pomysł wydał mu się ciekawy.
- Rozumiem, że najważniejsza sporawa na ten moment to
przejęcie terenu przez samorząd
- zwrócił się w stronę wicewoje-

wody, który zadeklarował w tym
względzie pomoc. Komunalizacja terenu nie będzie prostym
zadaniem - ale nie jest też niemożliwa. O przejęcie terenu
przez miasto burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zabiegał od wielu
lat. Być może wsparcie na poziomie wojewódzkim i centralnym przyspieszy te działania.
Może nasze miasto utkwi jednak w pamięci pana ministra.

Odjeżdżając zapytał: Jak się
przed wojną nazywały Świebodzice? - Freiburg - odparł burmistrz. - Czyli wolne miasto, ja
też pochodzę z wolnego miasta,
czyli Gdańska - uśmiechnął się
Jarosław Sellin.
Liczymy, że wizyta i dobre
wrażenie zapadną panu ministrowi w pamięć i wesprze starania miasta o utworzenie „filmowego skansenu”. Skoro pojawia-

ją się u nas oskarowi twórcy to
może warto by zachować resztki
Sileny i wykorzystać je chociaż
w ten sposób. Z dawnych zakła-

dów lniarskich zostało jakieś 5%
budowli naziemnych. Ale w wielu miejscach piwnice sięgają 10
metrów w głąb ziemi.

A

szczyzną wyjaśnił ówczesnemu
wiceburmistrzowi Henrykowi
Sawie, że jest mieszkańcem
Waldbröl, aktywnym społecznie
i chciałby zaproponować współpracę partnerską między Waldbröl, a Świebodzicami. I choć
wizyta w Świebodzicach była
absolutnie prywatna, ze strony
Armina Fuchsa padła deklaracja
o nawiązaniu kontaktów pomiędzy miastami, a w przyszłości
- usankcjonowaniu współpracy
stosownymi umowami. Efektem wizyty w świebodzickim
były dokumenty intencyjne
współpracy pomiędzy miastami.
Wola przyjaznych i sąsiedzkich
kontaktów między Świebodzicami i Waldbröl kilkanaście lat
wyprzedziła przyjęcie do Unii
Europejskiej Polski i innych
państw tzw. bloku wschodniego.
Partnerska współpraca zaczęła
się od Armina Fuchsa, którego
uważa się za inicjatora i wielkiego zwolennika tego porozumienia, a także organizatora późniejszej konkretnej działalności na
rzecz Świebodzic.
Od 1992 roku rozpoczęły się
nieformalne kontakty partnerskie pomiędzy oboma miastami,
co motywowało zarówno władze Świebodzic, jak i aktywnych
społeczników do podejmowania
określonych działań. W grudniu
1995 roku Sąd Wojewódzki
w Wałbrzychu z/s w Świdnicy

zarejestrował Towarzystwo Miłośników Świebodzic, którego
naczelnym celem było krzewienie wśród mieszkańców właściwego stosunku do dziedzictwa
dóbr kultury i popularyzacji wiedzy historycznej nt. miasta
i jego okolic. Statut Towarzystwa zakładał również członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach miast
i ziem oraz innych osób prawnych. Szybko nawiązano więc
kontakty międzynarodowe ze
Stowarzyszeniem Miast Partnerskich z Waldbröl. Okazją
była wizyta w Waldbröl świebodzickiej delegacji, w której
oprócz pracowników Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
uczestniczyli także członkowie
Towarzystwa Miłośników Świebodzic. W tym czasie obowiązki
Przewodniczącej Stowarzyszenia Miast Partnerskich pełniła
Margit Richter. Pomysł „ławki
przyjaźni” narodził się właśnie
wśród członków tego stowarzyszenia.
Wizyta w grudniu 1995 roku
była pierwszą okazją do uczestniczenia w odbywającym się tradycyjnie przedświątecznym jarmarku bożonarodzeniowym
zwanym „Weihnachtsmarkt”, na
którym różne organizacje kulturalne i szkoły sprzedają swoje
wyroby, dodatkowo zasilając
swoje budżety. Sprzedaje się tam

bombki i inne ozdoby choinkowe, ciasta, nalewki, produkty
regionalne i domowej gastronomii. Jarmark ten pełni również
ważną funkcję integracyjną pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami Waldbröl - angielskim
Whitam i niemieckim Jöterbogiem. Organizatorzy, aby podkreślić znaczenie kiermaszu dla
miasta, zapraszają wówczas
przedstawicieli zaprzyjaźnionych, a w szczególności partnerskich miast. W roku 1995 do
grona tych miast dołączyły także
Świebodzice.
Polskim akcentem tego jarmarku była ekspozycja i sprzedaż cukierków ze „Śnieżki”,
które cieszyły się ogromnym
uznaniem mieszkańców Waldbröl.
Naturalną konsekwencją nawiązanych kontaktów była wizyta świebodzickiej młodzieży
- uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Waldbröl. Wyjazd
miał charakter turystyczny i językowy. Młodzież z opiekunami
w osobach nauczycielek - Anny
Maślach i Grażyny Jasińskiej
zakwaterowana została w prywatnych domach - uczniowie
mieszkali w rodzinach uczniów
- swoich rówieśników, nauczycielki - w domach nauczycieli.
Rok 1996 w historii polskoniemieckich kontaktów partnerskich zapisał się złotymi zgło-

skami. W październiku doszło
do podpisania umowy partnerskiej między Świebodzicami,
a Waldbröl. Zanim jednak doszło do usankcjonowania partnerstwa miast, trwała ożywiona
współpraca, a wizyty świebodziczan w Waldbröl były bardzo
częste. Na zaproszenie władz do
Waldbröl pojechała delegacja
złożona z przedstawicieli władz
miejskich Świebodzic oraz stowarzyszeń: LOP-u i TMŚ.
Ta wizyta była ostatnim krokiem przed sfinalizowaniem rozmów na temat podpisania umowy partnerskiej między Waldbröl a Świebodzicami, do której
doszło w dniu 15 października
1996 roku. W przepięknych
wnętrzach Zamku Książ, dokumenty podpisali: w imieniu
Waldbröl - Burmistrz Monika
Höfer, w imieniu Świebodzic Burmistrz Miasta Jan Wysoczański i Przewodniczący Rady
Miejskiej Stanisław Szelewa.
Już wcześniejsze uzgodnienia
przewidywały - oprócz oficjalnych kontaktów - współpracę
między szkołami, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz szerokie
kontakty prywatne, towarzyskie
i przyjacielskie.
Symbolami współpracy partnerskiej Waldbröl, Witham (miasto partnerskie Waldbröl) i Świebodzic jest „ławka przyjaźni”,
która następnego dnia po podpi-

saniu umowy stanęła na świebodzickim Rynku (obecnie znajduje się w pięknie odrestaurowanym Parku Miejskim). Ławka
była prezentem od Waldbröl dla
Świebodzic. Burmistrzowie
miast zasadzili drzewko dębu,
które również przyjechało z Niemiec.
Wizytę delegacji niemieckiej
z okazji podpisania umowy partnerskiej zakończył pożegnalny
bankiet na Zamku Książ, którego gospodarzami byli tym razem
goście z Waldbröl. W spotkaniu
tym uczestniczył Wojewoda
Wałbrzyski Henryk Gołębiewski, który składając gratulacje
obu miastom przypomniał, że
symbolem pojednania polskoniemieckiego jest - znajdująca
się w naszym województwie
miejscowość Krzyżowa, w której odbyło się spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego
i kanclerza Helmuta Kohla.
Motto umowy partnerskiej
brzmi:„Przyjaźń, to nie tylko
szczególny prezent, ale także
obowiązek”.

Z Sileny pozostała część - ale wciąż bardzo malownicza

Filmowcy lubią Świebodzice

Wiceminister (drugi z lewej) z zainteresowaniem słuchał
o pomyśle na „filmowy skansen” w Świebodzicach

Zdjęcia do nowego obrazu niemieckiego reżysera powstawały
w Świebodzicach przez dwa dni. Ekipa pojawiła się w ruinach
Sileny 2 września. Nowy obraz nosi tytuł „Werk ohne Autor”
(Dzieło bez autora), to epicki thriller psychologiczny, opisujący
trzy okresy niemieckiej historii. W rolach głównych wystąpią
młodzi, niemieccy aktorzy, autorem zdjęć jest pięciokrotnie
nominowany do Oskara Caleb Deschanel („Patriota”, „Pasja”).
W ruinach Sileny powstało też sporo ujęć do uhonorowanego
wieloma nagrodami „Miasta ‘44”. Resztki zakładu zagrały
zniszczoną Warszawę w czasie Powstania Warszawskiego.
Widok świebodzkich ruin urzekł także twórców popularnego
i cenionego serialu „Czas honoru”.

Dąb przetrwa podróż w busie,
ławeczka też ma się nieźle
20 LAT PARTNERSTWA ŚWIEBODZICE-WALDBRÖL

le to tylko symbole przyjaźni między Świebodzicami i Waldbröl. 20-lecie
kontaktów to kawałek życia
wielu osób, zaangażowanych
w nawiązanie przyjaźni, wymianę młodzieżową, wspólne wydarzenia kulturalne.
W obliczu obchodzonej właśnie rocznicy 20-lecia podpisania umowy o współpracy między Świebodzicami a Waldbröl,
przypominamy w pigułce początki polsko-niemieckiej znajomości.
Dziękujemy z udostępnienie
bogatego opracowania Pani
Małgorzacie Grudzińskiej,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach.
Wszystko zaczęło się od Pana
Armina Fuchsa, przedwojennego mieszkańca Wałbrzycha, który w latach 90-tych XX wieku
powrócił do rodzinnego miasta,
a jego pragnieniem było nawiązanie kontaktów partnerskich
między Waldbröl a Wałbrzychem. Do podpisania umowy
ostatecznie nie doszło, ale Armin
Fuchs nie zniechęcił się tym niepowodzeniem.
Anegdota krążąca po mieście
głosi, że malownicza aleja z zamku Książ zaprowadziła Armina
Fuchsa wprost do świebodzickiego Ratusza, gdzie - choć niezapowiedziany - spotkał się
z władzami miasta. Łamaną pol-

Wesołe jest życie seniora
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eszczowa i pochmurna
aura wcale nie popsuła
dobrej zabawy uczestnikom III Świebodzickich Senioraliów. Ze śpiewem
na ustach, w kolorowych, ukwieconych kapeluszach rozśpiewani
seniorzy obchodzili swoje święto. Trzecia edycja Senioraliów
odbyła się w sobotę, 8 października.
Kolejna odsłona senioraliów
to nie tylko przypomnienie o
obchodach Dnia Seniora, ale
przede wszystkim o tym, że
seniorzy to duża i ważna grupa
społeczna. To ludzie, którzy
mają mnóstwo energii pomysłów, chcący uczestniczyć aktywnie w życiu miasta i lokalnej
społeczności. Nasi świebodziccy
seniorzy udowadniają to na wiele sposobów.
- Jestem wdzięczny za tę właśnie aktywność i uczestnictwo
Państwa w życiu miasta - podkreślał na uroczystości burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który od
początku Senioraliów patronuje
honorowo temu wydarzeniu.
- Z okazji Dnia Seniora życzę
dużo zdrowia, radości i chęci do
działania oraz przygotowywania
kolejnych, ciekawych przedsięwzięć
Impreza rozpoczęła się w sobotę, 8 października, mszą świętą w kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, odprawioną w intencji osób starszych.

W drugiej części spotkania seniorzy oddali się radosnemu
śpiewaniu, bo do udziału w Senioraliach zaproszonych zostało
kilka zespołów ludowych: Lubin, Łużyczanki, Wojcieszowianki, Echo Bolków, Jarzębina
i oczywiście w roli gospodarza
świebodzicki Akord. W spotkaniu wzięli także udział zaprzyjaźnieni uczniowie ora nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych
w Świebodzicach.
Uczestników i gości powitali
ze sceny: Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Przewodniczący PZERiI Jan Welc oraz
Teresa Małecka, Kierownik zespołu Akord.
- Cieszę się, że w kolejnych
edycjach gościmy coraz więcej
zespołów, życzę Państwu wielu
kolejnych, wspaniałych pomysłów - mówił wiceburmistrz Krystian Wołoszyn.
Wśród gości wydarzenia byli
m. in. Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący RM Jan
Klepiec, radny Jarosław Dąbrowski, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Henryk Sawa oraz Elżbieta Krzan, Prezes
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Świebodzicach.
W serdecznej, niemal rodzinnej atmosferze, zespoły prezentowały swoją twórczość na scenie, a do radosnego śpiewania
szybko przyłączała się publicz-

Złote Gody Państwa
Bułatów
sobotę, 8 października 2016 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach odbył się piękny jubileusz 50-lecia
W
zawarcia związku małżeńskiego. Złote Gody świętowali Państwo

Maria i Józef Bułatowie. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP, przekazał jubilatom
Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn.
Były także życzenia od najbliższych, kwiaty i symboliczna
lampka szampana.
Szacownym Jubilatom życzymy następnych, wspólnych lat,
przeżytych w szczęściu, zdrowiu i zgodzie.

Gazeta Świebodzicka
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Barwny przemarsz z hali widowiskowej do kościoła

ność. Każdy zespół otrzymał
pamiątkową statuetkę i dyplom,
wszyscy mogli się także uraczyć
domowymi wypiekami, kawą
i herbatą, przygotowanymi przez
gospodarzy.
- Serdecznie dziękuję wszystkim zespołom za udział, za to, że
przyjęli nasze zaproszenie i mo-

gliśmy razem spędzić wyjątkowy dzień - komentuje pomysłodawczyni Senioraliów, Teresa
Małecka.
Podziękowania za udział
w imprezie dla Zespołu Szkół
Specjalnych i prowadzącej, Wicedyrektor ZSP Małgorzaty
Nosal.

Organizatorzy składają gorące podziękowania za pomoc
w organizacji wydarzenia. Partnerami Senioraliów byli: Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, ZGK Świebodzice sp. z o.o., Miejski
Dom Kultury, Miejski Zarząd Nieruchomości, OSiR Świebodzice
sp. z o.o. i Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Finansowo wydarzenie wsparli: Hades, Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Klub Radnych Bogdana
Kożuchowicza, radny Jan Klepiec.

Kuźnia mistrzów
Gazeta Świebodzicka
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mieniły się w klub niczym
z amerykańskiego filmu: jest
prawdziwy ring, na ścianach trofea i plakaty, stylowe oświetlenie
i wyjątkowy klimat.
- Dziękuję wszystkim, którzy
pomogli mi stworzyć to miejsce,
mam nadzieję, że będzie się tu
„działo” - mówił Mariusz Cieśliński. Na otwarcie klubu, we
wtorek, 4 października zaprosił
przyjaciół i najbliższych, wszyst-

FOT. WERONIKA TOMCZYK

rawdziwy ring, worki treningowe, ciężarki, maty,
wszystko w klimatycznych, starych wnętrzach,
z łukami i grubym murem. Klub
K.O. Gym, prowadzony przez
Mariusza Cieślińskiego, rozpoczął swoją działalność w nowych wnętrzach.
Lokal przy ul. Słowackiego
był kiedyś sklepem z farbami.
Niepozorne pomieszczenia za-

kich, którzy okazali pomoc
i wsparcie. Oprócz burmistrza
Bogdana Kożuchowicza był
także zastępca Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Maciej Więcek ze Stowarzyszenia Bona Fide, ekipa z OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. - w tamtejszej hali przez wiele lat sportowcy trenowali w małej, tzw.
zielonej salce. W klubie na Słowackiego do dyspozycji są dwa
spore pomieszczenia i wreszcie
wymarzony ring.
- Panie Mariuszu, zdobył Pan
wiele trofeów i tytułów Mistrza
Świata. To, co Pan zrobił tu,
w mieście - to też jest mistrzostwo świata - tak gratulował burmistrz naszemu sportowcowi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Na uroczystej inauguracji nie
zabrakło także szefów firmy
Dragon Sport - wieloletniego
sponsora klubu, i oczywiście
samych zawodników. Było symboliczne przecięcie wstęgi, prezenty - od władz miasta pudło
słodkości i ciężarki - i pamiątkowe zdjęcie.
W K.O. Gym trenuje około 50
osób, 15 zawodników regularnie
startuje w zawodach ogólnopol-

CENTRUM ROZWOJU FUNABERIA
Czekamy właśnie na Ciebie!
Nasza Funaberia to wyjątkowa przestrzeń
dla rozwoju od Malucha do Seniora.
Mam przyjemność zaprosić Państwa do realizacji w sferach:
języków obcych, mowy i progresu interpersonalnego.
Ponadto polecamy specjalną ofertę dla biznesu.
Rekomenduję również nasz gabinet pedagogiczno-logopedyczny, będący
połączeniem profesjonalizmu, doświadczenia oraz pasji. Kompleksowość
działań terapeutycznych owocuje sukcesami: uśmiechem na twarzy małych
klientów i zadowoleniem rodziców.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
G kompleksowe badanie i diagnozę rozwoju mowy,
G konsultacje i porady,
G profilaktykę w zakresie wad wymowy,
G ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy,
G emisję głosu,
G naukę poprawnej techniki oddychania,
G terapię pedagogiczną (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia),
G techniki skutecznego uczenia się (trening pamięci
i koncentracji)
G diagnozę i rozwiązywanie problemów
wychowawczych,
G naukę języków obcych dla dzieci z trudnościami
w uczeniu się,
G techniki autoprezentacji i przełamywanie nieśmiałości,
G wsparcie logopedyczne dla osób dorosłych
i starszych.
Polecam i czekam na Państwa w Centrum Rozwoju Funaberia!

Aneta Sterna
pedagog, terapeuta, andragog, logopeda
spec. ds. emisji głosu, lektor języka angielskiego
prywatnie mama 4-letniego Franciszka.

FOT. WERONIKA TOMCZYK PIW

Nowy Klub sportowy w naszym mieście

skich i międzynarodowych. Może tu trenować każdy, kto chce
spróbować przygodę z muay thai
lub kickboxingiem. Dzieci do lat
16 trenują bezpłatnie dzięki projektowi, realizowanemu przez
Fundację Bona Fide.
Trenerem i mentorem jest
Mariusz Cieśliński, wielokrotny
zdobywca tytułu Mistrza Świata
m. in. w muay thai, lowkick,
savate; posiadacz wielu złotych

Tuż po otwarciu Klubu pojawiła się w nim ekipa tv, która nakręciła
tu kilka „przebitek” z Mariuszem Cieślińskim i jego podopiecznymi
do reklamówki przyszłorocznych World Games 2017
we Wrocławiu - największej imprezy sportowej, jaka zapowiada się
w przyszłym roku. Podczas 10 dni zaprezentuje się 3500
zawodników w aż 30 dyscyplinach - m. in. w sportach walki.
Trzymamy kciuki za obecność na tej imprezie naszych
sportowców!

i srebrnych medali w międzynarodowych zawodach w kickboxing fullcontact. Jako pierwszy

Polak zdobył tytuł zawodowego
mistrza świata w boksie tajskim.
I

Taki drugi dom
6
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OSIEDLE SUDECKIE > To miejsce, na które bardzo czekają mieszkańcy

P

rzybywa osób starszych
na miejskich osiedlach.
Kiedyś dostawali tu
mieszkania, zakładali
rodziny. Dziś, po odchowaniu
dzieci, upływie kilkudziesięciu
lat, siedzą w swoich czterech
ścianach, często samotni, wyłączeni z życia.
Ale to się może zmienić, gdy
ruszy świetlica dziennego pobytu.
O miejscu dla osób w wieku
senioralnym pisaliśmy w poprzednim numerze, ponieważ na
sesji Rady Miejskiej Świebodzic
została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia 10.000 zł na
program funkcjonalno-użytko-

wy dla takiej właśnie świetlicy.
Lokalizacja już jest - to piętro
pawilonu handlowego, który
znajduje się w centralnym miejscu Osiedla Sudeckiego. Jeszcze
nie wiadomo, ile będzie miejsca
na świetlicę - ale pomieszczenia
są spore.
- Wszystko zależy od projektanta, który zaplanuje przestrzeń,
ale tam jest do wykorzystania
200 m. kw. - mówi Elżbieta
Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, do
której należą pomieszczenia.
Gmina będzie właśnie w partnerstwie ze Spółdzielnią realizować świetlicę.

- Na Sudeckim jest bardzo
dużo osób starszych, wiele z nich
spędza całe dnie w czterech ścianach. Taka świetlica pozwoli
ludziom wrócić do społeczeństwa, ponownie poczuć się
przydatnym, czy chociażby miło
spędzić większą część dnia - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który jest wielkim entuzjastą przedsięwzięcia. Zadanie jest
jednym z priorytetów w zakresie
polityki socjalnej, ważne jest
także to, że na takie przedsięwzięcia są środki zewnętrzne,
w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego.
Świetlica będzie miała charakter miejsca dziennego poby-

tu, w którym seniorzy będą mogli spędzać czas do godz. 16 lub
dłużej - to jeszcze wszystko do
ustalenia. Będą w niej prowadzone różnego rodzaje warsztaty, zajęcia aktywizujące, terapeutyczne; dla podopiecznych będą
także przygotowywane lub dostarczane w formie cateringu
posiłki.

Ten pawilon ma szansę stać się bardzo ważnym miejscem
na mapie Osiedla Sudeckiego

Dla wielu osób może to być
drugi dom, w którym spotkają
innych ludzi, gdzie będą mogli
ciekawie spędzić czas, rozwijać
pasje, zainteresowania, uczyć się
nowych umiejętności.
Prowadzenie świetlicy zostanie najprawdopodobniej powie-

rzone - w drodze konkursu - organizacji pozarządowej.
- Bardzo czekam na takie
miejsce, jestem osobą schorowaną, mam trudności by dotrzeć
gdzieś do centrum miasta, więc
głównie siedzę w domu, oglądając telewizor. Taka świetlica bę-

dzie oknem na świat, na ludzi
- kiwa głową pani Stanisława,
którą spotkaliśmy siedzącą na
ławce.
Trzymamy kciuki za powodzenie przedsięwzięcia, świetlica ma zostać uruchomiona
w przyszłym roku.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

17 października bijemy
rekord - i Świebodzice też!
16

października obchodzimy Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku
w połowie października Fundacja WOŚP organizuje rekord
w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą
ilość osób. Celem jest wspólne
promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.

W 2013 roku udało się ustanowić pierwszy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej
przez jak największą ilość osób.
Było nas wtedy 83 111 osób
z 1132 instytucji! W 2015 roku
jeszcze lepiej - z 92 049 osobami
z 980 instytucji pokazaliśmy, że
Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy. Jak będzie w tym
roku? To zależy od nas wszystkich!

Świebodzice na pewno przyłączą się do tej akcji. Miejscem
bicia rekordu będzie Gimnazjum
nr 2.
- Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej przez
jak największą liczbę osób odbędzie się w poniedziałek, 17
października 2016 r., od godziny
12:00 do godziny 12:30, zapraszamy do przyłączenia się - mó-

wi Zofia Marek, koordynatorka
akcji w naszym mieście.
W ubiegłym roku Świebodzice prowadziły pokazową akcję
m. in. na dworcu PKP.
Świebodzicka młodzież od
kilku lat bierze udział w licznych
akcjach edukacyjnych, dotyczących udzielania pierwszej pomocy, setki młodych ludzi zostało
już profesjonalnie przeszkolonych. Jesteśmy w tej dziedzinie
wyróżniającą się gminą.

Przypominamy o konieczności zawarcia nowej
umowy na odbiór nieczystości
dniem 1 stycznia 2017 r.
Gmina Świebodzice przejZ
muje prowadzenie całości gos-

podarki wodno-ściekowej na
swoim terenie. Stąd mieszkańcy
Świebodzic, którzy do tej pory
korzystali z usług odprowadzania ścieków świadczonych przez
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, staną się klientami Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach. Odbiorcy otrzymują
właśnie wypowiedzenia z WZW
iK - teraz trzeba zawrzeć nową
umowę ze świebodzickim ZWi
Kiem.
- Dla klientów, którzy otrzymali od WZWiK wypowiedzenia, będzie się to wiązać ze
znacznymi ułatwieniami - podkreśla Piotr Zalewski, prezes
ZWiK. - Biuro obsługi klienta
zlokalizowane przy ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach
w porównaniu z wałbrzyskim

biurem dotychczasowego usługodawcy pozwoli Państwu na
o wiele szybszy, łatwiejszy i tańszy sposób załatwiania spraw.
Kasa znajdująca się w naszej siedzibie umożliwia regulowanie
rachunków bez dodatkowych
opłat. Zresztą, opłat manipulacyjnych można uniknąć, płacąc
należność w kasie Miejskiego
Zarządu Nieruchomości przy ul.
Świdnickiej 7 w Świebodzicach.
Dzięki radiowym odczytom,
nowi klienci ZWiK zostaną
zwolnieni z obowiązku umawiania wizyt odczytywacza bądź
telefonicznego podawania odczytów. W przypadku budynków wielorodzinnych nie będących spółdzielniami, istnieje
możliwość bezpośredniego obciążanie poszczególnych lokali
rachunkami, co zwalnia z obowiązku pokrywania opłat z tytułu odprowadzania ścieków za
niepłacących sąsiadów.

Wszystkie formalności związane z zawarciem nowych
umów winny być załatwione do
końca bieżącego roku.
- W tym celu zapraszamy do
naszych biur mając jednocześnie
nadzieje, że taki sposób funkcjonowania okaże się korzystniejszy z finansowego punktu widzenia od obecnego - zaznacza
Piotr Zalewski.
Przypomnijmy: wypowiedzenia WZWiK na odbiór ścieków
od świebodziczan są naturalną
konsekwencją opuszczenia przez
Gminę Świebodzice Związku.
Od 1 stycznia 2017 r. gmina
będzie w całości prowadzić
gospodarkę wodno-ściekową na
swoim terenie.
Klientami WZWiK byli
przede wszystkim mieszkańcy
Osiedla Piastowskiego, a także
domków jednorodzinnych przy
ul. Witolda Pileckiego, posesji
w Cierniach i Pełcznicy.

Złóż wniosek o dotacje
na przyłącza
A wszystkim tym, którzy jeszcze
nie przyłączyli swoich posesji
do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
przypominamy, że ponownie
można skorzystać z wsparcia
finansowego na realizację takiego
przyłącza. Wysokość dotacji
nie może przekroczyć 3.000 zł.
Choć możliwość korzystania
z takiego wsparcia finansowego
wyczerpała się wraz z końcem
czerwca 2016 r., jednak
ponieważ jest nadal duże
zainteresowanie, burmistrz
Bogdan Kożuchowicz podjął
decyzję by dać jeszcze możliwość
skorzystania z dofinansowania.
Uchwałę w tej sprawie podjęła
na wrześniowej sesji Rada
Miejska.
Każdy właściciel nieruchomości
ma obowiązek podłączenia
swojej nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

Komisja Oświaty
przepytała
Victorię

Jak wydawane są miejskie
pieniądze? Ile dzieci trenuje w
Klubie? Czy zajęcia odbywają
się wystarczająco często? O te
i inne sprawy radni, członkowie Komisji Oświaty Rady
Miejskiej, pytali Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego
Victoria Świebodzice. Organizacja otrzymuje co roku z budżetu miasta 330 tys. zł na prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży. Pod opieką
trenerów jest 250 zawodników,
w różnych kategoriach wiekowych, 190 osób trenuje piłkę
nożną, 60 ręczną. 70% dotacji
przeznaczanych jest na tę
pierwszą dyscyplinę.
Komisję interesowało głównie zarządzanie finansami przez
Klub, obecni na Sali członkowie Zarządu w osobach: Euzebiusz Wojdat - prezes, Robert Mazurkiewicz - wiceprezes, Marek Wojtysiak, sekretarz i Mariusz Godyla - członek zarządu ds. piłki ręcznej
zobowiązali się do przedstawienia komisji szczegółowych
danych, dotyczących wydatków klubu.
- Myślę, że takie spotkanie
było potrzebne, bo mamy przecież do czynienia z największym klubem sportowym
w mieście i wszelkie niejasności należy rozwiewać - komentuj Zofia Marek, przewodnicząca Komisji.

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 przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,

Czy rzeczywiście wszystkie
wątpliwości zostały rozwiane
- zobaczymy po przedstawieniu przez Zarząd Victorii
szczegółowych informacji finansowych.

Lato sportowe
trzeba
kontynuować

Komisja zapoznała się także
z informacją Prezesa OSiR
Świebodzice sp. z o.o. dotyczącą organizacji przez placówkę podczas tegorocznych
wakacji półkolonii sportowej.
Choć udało się zebrać tylko
jedną grupę, dzieci były bardzo
zadowolone i z pewnością taka
forma wypoczynku letniego,
finansowanego przez miasto,
będzie kontynuowana.

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/
w zakładce Informator
interesanta/Wydział Ochrony
Środowiska. Wypełniony druk
należy złożyć w biurze
podawczym, w ratuszu.

Gimnazjaliści z „Jedynki”
na festiwalu nauki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G

rupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum
nr 1 po raz kolejny
udała się do Wrocławia, by pogłębić swoją wiedzę
z nauk ścisłych.
Na początek Politechnika
Wrocławska. Tam mogliśmy za-

oświata/społeczeństwo

poznać się ze sprzętem speleologów i porozmawiać o zdobywaniu niedostępnych dla innych
jaskiń. Zobaczyliśmy wykonane
przez drukarkę 3D elementy
wykorzystywane np. do produkcji modeli narządów, a także
mogliśmy zapoznać się z różny-

mi implantami narządów stosowanymi w medycynie i sposobami leczenia urazów kośćca.
Przyglądaliśmy się bitwie robotów, za pomocą jednego z nich
uczniowie mogli umieścić probówkę w statywie. Jeszcze inny
robot był sterowany światłem
z latarki. Podziwialiśmy miniaturowe układy scalone, zastanawiając się, jak to możliwe, że
takie małe elementy decydują
o działaniu coraz większej ilości
przedmiotów w naszym najbliższym otoczeniu. Mieliśmy okazję porozmawiać o zastosowaniach dronów i zobaczyć jednego z nich w akcji.
Kolejnym punktem naszego
programu był udział w tzw.
„Cyrku fizycznym”. Jest to pokaz doświadczeń fizycznych - co
roku innych, prowadzonych przez
panią prof. Ewę Dębowską i jej
asystentów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku zoba-
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czyliśmy doświadczenia związane z ciśnieniem powietrza, ruchem powietrza, byliśmy świadkami tworzenia się tornada i fal
w butelce. Zastanawialiśmy się,
w jaki sposób nagle w zamkniętej butelce tworzy się mgła, która
potem znika. Bardzo widowiskowe okazało się „wywoływanie duchów” w butelce, czy też
tworzenie miniaturowych błyskawic. Nasi uczniowie chętnie
zgłaszali się do wykonywania
doświadczeń - Oktawian próbował zgasić płomień świecy zasłoniętej butelkami o różnych
kształtach, Ola i Antek przekonali się, że woda nie zawsze
wylewa się przez otwór. Zaskakujące dla widza były eksperymenty, w których przedmioty
pozostają w stanie równowagi
wbrew naszej logice. Bardzo
widowiskowe okazały się z doświadczenia z ciekłym azotem
a także tańczące butelki.

Po pokazie rozeszliśmy się
jeszcze po stoiskach przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Chłopcy podłączali się do maszyny
elektrostatycznej i „poprawiali”

Krwiodawcy mają „roczek”!

M a n i a

Kożuchowiczowi za życzliwość i wsparcie
zbiórek oraz sponsorom, dzięki którym,
podczas zbiórek krwi rozlosowywane są
nagrody rzeczowe - mówi pani prezes.
Przy okazji w imieniu krwiodawców
i własnym serdecznie zapraszamy na najbliższą zbiórkę, która odbędzie się 27 października w Miejskim Domu Kultury,
w godz. 9.00-13.00. Po raz kolejny w tym
roku nagrodę rzeczową dla krwiodawców
ufunduje firma Schneider Electric, serdecznie dziękujemy!
Życzymy kolejnych, udanych akcji
i jak najwięcej krwiodawców

p o m a g a n i a

- Publiczny Zespół Szkół W Cierniach
organizuje akcję dla schroniska

Idzie zima... Najtrudniejszy czas dla porzuconych zwierząt...
Niezależnie od tego kim jesteś, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz i Ty możesz pomóc.
Samorząd szkolny ogłasza akcję „MANIA POMAGANIASERDUCHO DLA SCHRONISKA”, której celem jest pomoc
porzuconym lub odebranym właścicielom za złe traktowanie
zwierzętom, aktualnie przebywającym w hotelikach dla zwierząt
oraz w domach tymczasowych w Jedlinie Zdroju pod opieką
Fundacji Mania Pomagania. Działania Fundacji możecie śledzić
na jej profilu Mania Pomagania na FB.
https://www.facebook.com/fundacjamaniapomagania/.
Do końca października każda klasa może włączyć się do naszej
akcji. Zbieramy: karmę sucha i mokra dla kotów i psów, środki
czystości (głównie płyny do mycia podłóg), koce, legowiska
oraz zabawki dla zwierząt. Można też wpłacać pieniądze,
które będą przeznaczone na sterylizację i leczenie zwierząt.
Bardzo liczymy na Wasze wielkie serca dla potrzebujących
zwierzaków. One same nie poproszą o pomoc. Bądźmy ich
głosem! Każda klasa, która włączy się do akcji otrzyma
specjalny certyfikat.

Przy okazji - Kochani, nie kupujcie zwierząt, adoptujcie je!
Będą Wam wdzięczne do końca życia. Schroniska dla
zwierząt
są przepełnione!
Szkolni Koordynatorzy akcji:
p. Agnieszka Różycka
p. Justyna Gasior
p. Magdalena Półtorak
p. Violetta Siwiak

swoje fryzury, sprawdzali, czy
cytryna przewodzi prąd, jak
działają przekładnie bloczkowe
przy podnoszeniu ciężarów oraz
jak działa żyroskop.
I

Geo zabawa
czniowie klasy III Publicznego Zespołu Szkół
U
Integracyjnych w Cierniach

wraz z kilkoma uczniami klasy
IV uczestniczyli w niezwykłych warsztatach naukowych.
Geo zabawa to dwie godziny warsztatów, podczas których uczniowie poznali pradawne ślimaki, amonity i tylobity.

Podczas zabawy dzieci dowiedziały się, jakie zwierzęta
występowały w erze mezozoicznej i paleozoicznej, miały
wgląd do gabloty ze skamieniałościami i do tablic edukacyjnych. Wszystko, co wykonały podczas zajęć z naturalnych minerałów, przywiozły
sobie na pamiątkę.
Tekst i foto:
V. Siwiak J. Grzelak

FOT. UŻYCZONE

K

lub Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach obchodził niedawno mały jubileusz - pierwszą rocznicę wstąpienia w struktury Polskiego Czerwonego Krzyża. 6 października odbyła się
skromna uroczystość z tej okazji. Był obowiązkowy tort i gorące podziękowania dla
krwiodawców, którzy czynnie uczestniczą
w promowaniu krwiodawstwa w naszym
mieście. Prezes Klubu Katarzyna Młynarkiewicz dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają ideę krwiodawstwa.
- Dziękuję wszystkim osobom, które oddają krew, Burmistrzowi Miasta Bogdanowi
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PODPATRZONE NA FB

Zajęcia integracyjne - uczymy się grać
w piłkę ręczną
W ramach projektu „Mały mistrz” klasa 2 B wzięła udział
w zajęciach z piłki ręcznej. W ramach integracji zaproszono
dziewczęta z pierwszej klasy gimnazjalnej. Szczypiornistki
pomagały w opanowaniu trudnych technicznie elementów piłki
ręcznej. Zajęcia były świetną zabawą dla obu stron.

Z ziemniakiem przywitaliśmy jesień
8

Święto Ziemniaka
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W

ciepłych promieniach
słońca, całymi rodzinami, bawiliśmy się
na ostatniej, plenerowej i tak bogatej, jeśli chodzi
o atrakcje, imprezie w mieście
w bieżącym roku. Rodzinne Święto Ziemniaka po raz kolejny pokazało, że dzieci najchętniej spędzają czas, bawiąc się na świeżym
powietrzu razem ze swoimi rodzicami i dziadkami.

Festyn rozpoczął się w sobotę
1 października, o godz. 11:00 aż
w trzech miejscach: na placu apelowym przy Publicznym Zespole
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych połączonym z ogrodem
Przedszkola nr 2; na boisku przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 3 oraz na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4.
W każdym z tych miejsc czekało
na uczestników mnóstwo atrakcji:
pieczenie ziemniaków, malowa-

nie twarzy, stoiska z przepysznym
jedzeniem, zawody sportowe, biegi w workach, strzelanie z broni
pneumatycznej, pokazy teakwendo, Straży Pożarnej, baloniada,
wyrabianie zabawnych pieczątek
z ziemniaków - i mnóstwo, mnóstwo innych, fantazyjnych konkurencji.
Festyn otworzył jeden z organizatorów tego wydarzenia - Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Witając wszystkich groma-
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dzonych na placu apelowym przy
PZSPG burmistrz zachęcał do
zabawy.
- Bawmy się wspólnie przy tej
pięknej pogodzie, zapraszam do
odwiedzania stoisk z jedzeniem,
skorzystania z licznych atrakcji,
niech to będzie prawdziwie familijne święto - zapraszał burmistrz.
Festyn w tej lokalizacji rozpoczęły występy maluchów z przedszkoli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Swoje stoiska prezen-

towały także zaproszone placówki
oświatowe - m. in. Zespół Szkół
im. Prosińskiego, Zespół Szkół
Specjalnych, ale także Parafia pw.
Św. Brata Alberta Chmielowskiego, która kusiła smakowitymi kiełbaskami z grilla i ciastem. Stoiska
z ciastem, frytkami, pierogami
i innymi pysznościami prezentowali także uczniowie i rodzice
gospodarza imprezy, dla lubiących gimnastykę mózgu był szachy, a dla tych, co wolą sport

- zawody sportowe, m. in. wyścigi
w workach. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach zapraszała na ziemniaki prosto z ogniska.

Przy SP 3 działo się także
wiele, tu też ustawiały się „ogonki” do stoisk z wypiekami, zainteresowaniem cieszył się punkt
Bibliotecznego Pogotowia Książkowego, kiermasze, dmuchane
zamki i wiele innych.

Na terenach zielonych wokół
„Czwórki” i na szkolnym boisku
dzieci także uczestniczyły w licznych konkurencjach, można było
sobie wykonać zabawne zdjęcie
z ziemniakiem, były zawody
dedykowane specjalnie mamom
i córkom oraz tatom i synom.
Wszyscy zajadali się fantastycznymi ziemniakami z kuchni polowej, domowym ciastem i tostami.
Ziemniaczana i bardzo udana
zabawa trwała do godz. 14:00.
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- Widok tak wielu mieszkańców dobrze bawiących się na
naszym festynie tylko potwierdza,
że jest to impreza, którą warto
organizować i wspierać - podkreśla Sylwia Wawrzyńczyk, Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach, która od początku organizowania festynu
wspiera to wydarzenie.
Dziękujemy.

Organizatorzy wydarzenia
Urząd Miejski w Świebodzicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach, Publiczny Zespół Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4,
Publiczne Przedszkola nr 2 i 3, Parafia pw. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego i OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

Przy SP 4 panowała
prawdziwie piknikowa
atmosfera - na kocach
wypoczywały całe rodziny,
obserwując to co dzieje się
na szkolnym boisku
- np. pokazy teakwondo

Pyszności z grilla, ciasta, domowy smalec - to serwowano m. In.
na stanowisku Parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Festyn otworzył Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz - razem
z panią Elżbietą Szram, prowadzącą imprezę przy PZSPG

Tłumy w każdym miejscu - tak było na tegorocznym „ziemniaku”
Chłopcy z Domu Pomocy Społecznej rozdawali wesołe słoneczka

Żelaznym punktem festynu są występy najmłodszych na scenie

A w „Czwórce” z humorem - zabawne zdjęcie z ziemniakiem zrobili
sobie, od lewej: dyrektor szkoły Dorota Uzar, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i wicedyrektor Małgorzata Głombicka

Wyścigi w workach ziemniaczanych dla całych rodzin - to ulubiona
konkurencja festynu

Można było pograć w szachy

Przy Szkole Podstawowej nr 3 też mnóstwo się działo, kiermasze
z ciastem i loteriami fantowymi były oblegane

Wóz strażacki wzbudził zachwyt zwłaszcza najmłodszych

Podczas festynu na stoiskach prezentowały się szkoły
- m. In. Zespół Szkół Specjalnych

Jesienne malowanie – chętnych nie brakowało

Dmuchane zamki jak zawsze oblegane przez dzieci – tak było przy
SP 3

Warto marzyć
10
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Spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim

Alicja Głąb
Agnieszka Okarmus
Ewa Tadeuszak

26

września 2016
roku Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach odwiedził
Arkadiusz Niemirski - pisarz,
dziennikarz, satyryk. Na spotkanie zaproszona została młodzież
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Autor przygotował dla
nich prezentację multimedialną
przedstawiającą jego życie
i twórczość.
Pan Arkadiusz na wstępie
obwieścił smutną prawdę, że
Polacy, jak mówią statystyki
czytają coraz mniej. Średnio pół
książki na rok. Na szczęście to
nie dotyczy naszych młodych
gości, którzy czytają dużo, a niektórzy nawet bardzo dużo. Co
nas bardzo cieszy.

Pisarz wspominał, że już od
dziecka lubił estradę, grał na
gitarze, organkach, śpiewał,
a nawet stepował. W liceum
wraz z kolegą Darkiem Olakiem założyli „kabaret i..” Nawet nie przypuszczali, że stanie
się on kabaretem zawodowym
i będzie emitowany w radiowej
„Trójce”. Warto marzyć! Po

Break Flow

liceum studiował i uzyskał tytuł
mgr inż. zootechniki. Miłość do
przyrody zaowocowała pracą
w instytucie naukowym, którą
ostatecznie porzucił, aby zająć
się pisarstwem i ...udało się.
Warto marzyć!
Od dziecka zafascynowany
był kultową serią przygód Pana
Samochodzika autorstwa Zbig-

niewa Nienackiego. Te wspaniałe książki, które kiedyś znali
wszyscy, przetłumaczone zostały na wiele języków, między innymi na mongolski. Po śmierci
Zbigniewa Nienackiego jego
żona i wydawnictwo Warmia
postanowiło kontynuować serię.
I tak nowe przygody Pana Samochodzika napisał Jerzy Szumski, Tomasz Olszakowski, Sebastian Miernicki i oczywiście
nasz gość Arkadiusz Niemirski.
Tak oto powstała pierwsza jego
książka „Pan Samochodzik
i skarby Wikingów”. W sumie
do 2006 roku udało się mu stworzyć aż 16 tomów kontynuacji
tej wspaniałej serii. Dla pana
Arkadiusza stała się ona inspiracją i pomysłem na dalsze życie.
Dzięki tej serii wszystko się
zaczęło i zafascynowanie historią i zamiłowanie do pisania. Od
10 lat zajmuje się, jak to mówi,
oryginalną twórczością. I tak,
w ostatnich latach ukazały się
detektywistyczne książki dla

Biblioteczne pogotowie
ddział dziecięcy naszej biblioteki po
raz kolejny gościł ze swoim biblioteczO
nym pogotowiem na Święcie Ziemniaka.

października 2016 w Miejskim Domu Kultury w Świe1
bodzicach odbyła się piąta edy-

cja ogólnopolskich zawodów
tańca breakdance - BREAK
FLOW, wspierana przez Macieja Więcka ze Stowarzyszenie
Bona Fide, Producenta Reklamy
Wizualnej Royal Factory oraz
Radnych Sławomira Łukawskiego i Jarosława Dąbrowskiego, którzy ufundowali napoje dla wszystkich tancerzy.
W zawodach, na zasadach bitw
tancerzy, 1 kontra 1, wzięło
udział blisko 40 osób.
Zawodnicy przyjechali do
Świewbodzic z różnych zakątków kraju, jak i z za granicy.
Skład sędziowski to najbardziej
zasłużeni oraz doświadczeni
bboys w Polsce, m.in. Bartazz
(Warszawa), Futo (Dzierżoniów)
oraz Huher (Rybnik), którzy
przez 5 godzin oceniali poczynania tancerzy i wyłaniali lepszego
do następnej rundy. W finale
spotkali się bboy Bartek (Wrocław) oraz bboy Kostek (Rybnik), który zwyciężył wygrywając tym samym nagrodę w wysokości 1000 zł. Okazał się również najlepszy w konkursie na
najlepszy Footwork, w którym
nagrodą było 200 zł. Bboy Bartek, za drugie miejsce otrzymał
500zł. Trzecie miejsce zajął
bboy Gregory (Bielawa), czwarte bboy Vegas (Wrocław).

Wśród uczestników nie zabrakło również najmłodszych tancerzy, z których wybrany został
najbardziej charakterystyczny
dzieciak. Nagrodę wysokości
150 zł ufundowaną przez radnych Sławomira Łukawskiego
oraz Jarosława Dąbrowskiego,
otrzymał bboy Alex z Austrii,
a z racji wieku (11 lat), dostał
również specjalny upominek dla
najmłodszego zawodnika. Tytułem BEST FLOW oraz nagrodą
wysokości 100 zł została uhonorowana tancerka - bgirl Watka
(Bielawa) za oryginalność i styl.
Zmaganiom tancerzy towarzyszyła odpowiednia oprawa muzyczna, którą zapewniali DJ’e:
Slime (Świdnica), Markowy
(Świebodzice) oraz Lazy Slice
(Świebodzice) wspierani przez
perkusistę Macha (Jaworzyna
Śląska).
Bez wątpienia, to niecodzienne wydarzenie wpisało się w coroczny kalendarz imprez w naszym mieście, ponieważ oprócz
startujących zawodników licznie
dopisała publiczność, żywiołowo reagująca na poczynania tancerzy. Już teraz możemy Państwa zaprosić na szóstą edycję BREAK FLOW - bitw tancerzy breakdance, którzy będą
walczyć o miano najlepszego
bboy’a.
I

Akcja pod hasłem „Biblioteczne Pogotowie Książkowe”, miała na celu zachęcenie do czytania, rozbudzenie zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci, a także promocję biblioteki. Wraz z klubowiczami z Dyskusyjnego Klubu Fantasy, przygotowałyśmy trzy stanowiska, które znajdowały
się w: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 oraz
Publicznym Zespole Szkól PodstawowoGimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi.
Każda z grup rozdawała przygotowane
informatory, zawierające ofertę naszej biblioteki. Dzieci otrzymywały receptę z polecanymi przez nas książkami, a ponadto
balony z logiem Od-działu Dziecięcego

młodzieży „Pojedynek detektywów”, „Testament bibliofila”,
„Tajemnica Farbitiusa”, „Klątwa
Nipkowa”, „Bożek Templariuszy”. Dla dorosłych napisał zbiór
opowiadań kryminalnych „Zbrodnia prawie doskonała” oraz powieści „Wyspa Róż” , „Dziennik
grzesznika”. Ostatnio ukazała się
jego najnowsza powieść z dreszczykiem „Prowokator”.
Wracając do spełnionych
marzeń pan Arkadiusz podzielił
się z młodzieżą wspomnieniem
swoich muzycznych fascynacji.
Jako młody chłopak wysłuchał
pożyczonej od kolegi płyty znanego zespołu Procol Harum
i zakochał się w ich muzyce.
Wtedy zdobycie biletów na koncert zespołu graniczyło z cudem.

oraz modelowane - łabędzie, pieski, miecze
itp. Rodzice uzyskiwali informację, na
temat nowej formy zapisu w naszej bibliotece. W związku z komputeryzacją procesu
wypożyczania, wszyscy zapisywani czytelnicy, zarówno dzieci, jak i dorośli, otrzymują elektroniczne karty. Dzięki nim mają
dostęp do własnego elektronicznego konta,
co umożliwia m.in.: sprawdzenie wypożyczonych książek oraz terminu ich oddania,
tworzenie własnej historii wypożyczeń,
rezerwację poszukiwanych ksią-żek.
Pragniemy podziękować naszym klubowiczom: Sandrze Wiktorek, Emilii Wzgardzie, Julii Partyce, Oli Filipczyk, Zuzi
Mikłasz i Dominikowi Rólce, za zaangażowanie i udział w naszej inicjatywie.
I

Ale minęło parę lat i pan Arkadiusz poznał osobiście swoich
idoli. Był na 30 ich koncertach,
jeździł z nimi po Europie i Stanach Zjednoczonych oraz pisał
artykuły o ich występach. Od
nazwy zespołu imię dostała jego
ulubiona kotka - Harumka, która
żyła 21 lat. Piękna kotka, widzieliśmy ją na zdjęciu.
Na zakończenie spotkania,
które przebiegło w wesołej atmosferze ( nic dziwnego, przecież prowadził je nie tylko pisarz, ale i satyryk) młodzież zadawała panu Niemirskiemu pytania. Można było również kupić
jego książkę, otrzymać autograf
i pozować do pamiątkowych
zdjęć.
I

Kliknij i zgłoś
niebezpieczne
miejsce
wieści z regionu
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Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa - możesz zgłosić niebezpieczne miejsce

R

uszył nowy projekt Komendy Głównej Policji.
Interaktywna mapa niebezpiecznych miejsc,
które mogą zgłaszać i zaznaczać
internauci. Nasze miasto też znalazło się na mapie - są trzy miejsca. Narzędzie nie ma zastąpić
telefonu na 112 czy bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami w sytuacji jakiegoś wydarzenia. Chodzi o zgłaszanie pewnych zjawisk, które mają charakter uciążliwy i długofalowy.
5 października 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy
mieszkaniec poprzez to narzędzie internetowe może teraz
przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one sprawdzone przez funkcjonariuszy,
którzy podejmą dalej działania.

Nowe narzędzie policji
Krajowa Mapa Zagrożeń jest
narzędziem internetowym pozwalającym na przekazywanie
przez mieszkańców informacji
o miejscach i zdarzeniach, które
w ich ocenie są niebezpieczne.
Każdy z sygnałów przekazanych
w ten sposób policji zostanie
sprawdzony przez funkcjonariuszy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech
płaszczyznach:
G informacje gromadzone
w policyjnych systemach informatycznych,
G informacje pozyskiwane od
społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych, a także w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
G informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Informacje prezentowane na
mapach uwzględniają zarówno
wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń, jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Wystarczy kliknąć
Aby przekazać informację
o danym miejscu, gdzie według
subiektywnej oceny zgłaszającego dochodzi do niepokojących,
naruszających prawo zjawisk,
należy wejść na policyjną stronę
internetową komendy wojewódzkiej, komendy miejskiej

Varius Manx
w Galerii Świdnickiej

16 października godz. 16:00-18:00

Koncert jest częścią jubileuszowej trasy koncertowej, podsumowującej 25 lat pracy artystycznej zespołu. Już w niedzielę 16
października w Galerii Świdnickiej fani zespołu będą mogli usłyszeć na żywo przeboje takie jak „Piosenka księżycowa”, „Ruchome
piaski”, „Orła cień” i wiele innych. Dodatkową atrakcją będą konkursy z nagrodami i specjalna muzyczna niespodzianka.
Wstęp wolny.

Tu znajdziesz
Krajową
Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa:
www.swidnica.
policja.gov.pl
bądź powiatowej. Baner z odnośnikiem do Krajowej Mapy
Zagrożeń widoczny jest na stronie głównej. Za pierwszym
razem po uruchomieniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa użytkownikowi wyświetli się regulamin serwisu
internetowego. Aby skorzystać
z możliwości dodania na mapie
miejsca zagrożonego konieczne
jest zapoznanie się z nim i zaakceptowanie jego zapisów.
Gdy już to uczynimy, pojawi
się okno mapy zawierające
wszystkie zgłoszenia dodane
przez użytkowników serwisu.
Korzystając z wirtualnych narzędzi, jakimi dysponuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy zaznaczyć miejsce, którym chcemy zainteresować policję, wskazując rodzaj
zagrożenia, jaki według nas
w nim występuje. W przypadku
problemów z obsługą, zawsze

możemy skorzystać z instrukcji,
która w wersji cyfrowej znajduje
się w serwisie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Takie zgłoszenie trafi do funkcjonariuszy odpowiedniej komórki
Policji. Zebrane informacje
zostaną następnie sprawdzone
przez policjantów.

Coś się dzieje
- dzwoń na 112

na Warszawianka i spożywanie
alkoholu, ale punkt zniknął co
oznacza, że został przez policję
zweryfikowany - czyli patrol był
na miejscu.

Należy pamiętać o tym, że
zgłoszenia dokonywane poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Z narzędzia należy korzystać
w sposób rozsądny. Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego łączna internetowego (numer IP) można zgłosić jedno
zagrożenie raz na dobę.
Sprawdziliśmy, jak wyglądają Świebodzice na tej mapie. We
wtorek, 11 października, zaznaczone były trzy zgłoszenia: spożywanie alkoholu na Osiedlu
Piastowskim, nieprawidłowe
parkowanie na ul. 3 Maja i niewłaściwa infrastruktura na ul.
Kasztanowej. Wcześniej pojawiły się jeszcze inne - np. osławio-

- Prosimy, by nie traktować
mapy jako narzędzia do zgłaszania interwencji, chodzi nam bardziej o wskazanie obszarów, na
których pojawia się systematycznie jakiś uciążliwy problem,
np. spożywanie alkoholu, nielegalne wysypywanie śmieci,
przyjmowanie środków odurzających - mówi Janusz Kozendra. Komendant Komisariatu
Policji w Świebodzicach. - Dotychczasowe zgłoszenia pokrywają się nieco z naszą wiedzą,
wynikającą z podejmowanych
działań, ale z pewnością mapa
wpłynie na lepsze rozeznanie
i zadaniowanie pracy na konkretnych obszarach miasta.
Teren osławionej Warszawianki jest od lat w takim właśnie „obszarze” zarówno dla
Straży Miejskiej jak i policji.

Pociąg do historii
uzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śląskiej serdecznie zaprasza do udziału w przejeździe
M
Muzealnego Pociągu Specjalnego WESTFALCZYK na trasie

Jaworzyna Śl. - Świdnica - Jawor - Jaworzyna Śl.
Pociągu, który w przeddzień 368 rocznicy zawarcia pokoju
westfalskiego, połączy Kościoły w Świdnicy i Jaworze. Prawdopodobnie będzie to pierwszy taki pociąg w historii.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tym szczególnym i niecodziennym wydarzeniu.
Ramowy Program:
10:25 Jaworzyna Śl.; 10:40 Świdnica Miasto; 11:00/12:30
Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy; 13:10 Świdnica
Miasto; 13:25/13:55 Jaworzyna Śl. Wodowanie parowozu;
14:25/16:35 Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze, przerwa
obiadowa; 16:55 Jawor; 17:45 Jaworzyna Śl.

§ Groźny wypadek

§ POD PARAGRAFEM

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu było powodem groźnego wypadku,
do jakiego doszło 8 października na ul. Kamiennogórskiej. Mieszkaniec
Dzierżoniowa wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym oplu.
W konsekwencji kierująca oplem kobieta i pasażerka auta doznały
poważnych obrażeń. Obie kobiety zostały przewiezione do wałbrzyskiego
szpitala. Potłuczenia i podejrzenie wstrząśnienia rdzenia kręgowego
stwierdzono także u sprawcy wypadku.

§ Amfa w aucie

Podczas rutynowej kontroli u 32-latka ze Świebodzic policjanci znaleźli
0,27 grama amfetaminy. Za posiadanie narkotyku grozi do 3 lat więzienia.

Trzy punkty mieście

- Jesteśmy na tym terenie
regularnie, nawet kilka razy
dziennie, to nie jest miejsce zostawione same sobie - zaznacza
Łukasz Gil, szef świebodzickiej. - Nakładamy mandaty, kierujemy wnioski do sądu. Ale
amatorzy trunków wracają, pilnują się i ostrzegają wzajemnie,
że zbliża się strażnik czy policjant.
Warszawianka cieszy się złą
sławą także i z innego powodu
- dochodzi tam często do utonięć
właśnie tych, którzy przychodzą
się nad wodę napić. Ale jest
wreszcie duża szansa, by to
zmienić. Teren Warszawianki
jest ujęty w kompleksowym projekcie rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych
w mieście. Rewitalizacja Warszawianki jest zadaniem priorytetowym, które będzie realizowane w pierwszej kolejności po
pozyskaniu środków finansowych w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Niewykluczone, że
już w przyszłym roku.

8 lat się wspierają
12
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olejną rocznicę powstania - już 8 - świętował
Klub Abstynenta Odnowa w Świebodzicach. Dla wielu
osób jest to miejsce, które pomogło wyprostować kręte, życiowe
ścieżki.
Klubowa społeczność zaprosiła na swoją uroczystość osoby,
wspierające działalność ośrodka,

czyli Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, a także dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelę Siekierzyńską
i Aldonę Górską, szefową Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
W uroczystości wziął także
udział Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec.

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Tadeusza Wiśniewskiego
- Żona, Syn i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Wandy Lindenau,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jana Świątkowskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Annę Gancarz
- Córki, Synowa, Siostra, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Wincentego Banacha,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Synowa, Wnuczka, Bracia i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Zofii Zawadzkiej
- 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. Leopolda Borowca
- Córki, Syn, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Janiny Wysokowicz,

wieści z miasta

- Zawsze z wielką przyjemnością goszczę u Państwa, cieszę
się, że jesteście w Świebodzicach obecni i tworzycie silną,
ważną społecznie grupę osób
wspierających się w trudnych
chwilach - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Tygodniowo w Klubie pojawia się ok. 40 osób, organizowane są ty mityngi AA, warsztaty
i grupy wsparcia dla członków
klubu i ich rodzin.
Gospodarzem klubu jest Roman Antonowicz.
Klub Abstynenta mieści się
w Centrum Rehabilitacji Społecznej, ul. Parkowa 4, III piętro.
Czynny jest od poniedziałku do
piątku, od g.16:00 do 19:30 oraz
w wybrane soboty, po wcześniejszym powiadomieniu.
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REKLMUJ SIĘ ZA GROSZE!

Kontakt:
e-mail:
klub_odnowa@wp.pl,
telefon:793 384 285.

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisławy Miś
- 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. Jana Kozaka
- Syn, Brat i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Krystyny Markiewicz,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuczka, Rodzice i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Andrzeja Szydlarskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Syn, Synowa, 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. Danutę Sochowicz
- Mąż, Córka, Zięć, Wnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Danuty Girczyc,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuczek i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Zbigniewa Rajcy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Zięć, Wnuk, Brat i Rodzina

ZADZWOŃ: 660 157 518

Przedszkolaki z Trójki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Drodzy Rodzice i Dziadkowie, mamy dziś dla
Was zdjęcia Waszych pociech z Publicznego
Przedszkola nr 3 „Niezapominajka”. Wzorem

przedszkolaki

poprzednich edycji prezentujemy Państwu nowe
grupy zarówno w przedszkolu, jak i żłobku.
Z dumą przedstawiamy Misie i Biedronki z przed-

szkola - w Biedronkach przybyło sporo nowych
dzieci - oraz najmłodsze maluszki, czyli grupę
żłobkową Smerfy.
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W następnym wydaniu dzieciaczki z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II.
I

Grupa żłobkowa
SMERFY
Franciszek Borowiec, Kamil Brągiel,
Alicja Brzezińska, Norbert Cichopek,
Nela Garycka, Hanna Goławska,
Lena Haretska, Borys Jabłko,
Przemysław Jaroszek, Jagoda Klasura,
Jagoda Kotkowska, Miłosz Kotowicz,
Kacper Kubiak, Szymon Młynarczyk,
Antoni Napieracz, Dominik Słowik,
Błażej Subczyński, Igor Szynalski,
Szymon Wolski, Franciszek ZapotocznyMadetko, Igor Zwoliński, Oliwia Żuwalska.

FOT. HENYK RYBIŃSKI

Wychowawcy: Joanna Śliwińska,
Anna Szlinke, Lilianna Klarkowska,
Małgorzata Dominiak.

Grupa MISIE
Justyna Biała, Hanna Borgoń,
Emilia Brzezińska, Jakub Buturla,
Jakub Chmielewski, Kacper Chudaś,
Tomasz Cichopek, Zofia Gumowska,
Aleksandra Gworys, Nikodem Kapralski,
Marcel Kłapiński, Wiktor Kopacz, Kacper Kruk,
Joanna Majorkiewicz, Bartosz Mucha,
Leon Praworski, Lena Winsz.
Wychowawca: Justyna Wolska,
pomoc Beata Pardo.

Grupa BIEDRONKI
Aleksandra Borowiecka, Emilia Hołowata,
Nicole Jamrozik, Adam Janiszewski,
Julita Kordula, Kacper Krzywieck,
Anika Leszczyńska, Jakub Lubczyński,
Paweł Ozga, Natan Szczepaniak,
Amelia Szczygło, Marysia Ślusarczyk,
Piotr Tomczyk, Laura Wdówczyk,
Oliwia Wdówczyk, Marcel Winsz,
Michał Wozniak, Michał Żuwalski.
Wychowawca: Izabela Zawadzka-Żyłka,
pomoc Urszula Kubasiewicz.

Rekin podbił
Opole
14

sport
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W

niedzielę 2 października 2016 roku
zawodnicy KS Rekin Świebodzice
wystartowali w zawodach pływackich Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich
Opola w Opolu. W zawodach
wzięło udział 335 zawodników
z 33 klubów z Polski, Czech,
Łotwy, Litwy oraz Niemiec.
Nasz klub reprezentowało 19
zawodników: rocznik 2004 Julia Chryplewicz i Maria Kutyło, rocznik 2003 - Aleksandra
Obajtek, Paweł Hyckowski,
Aleksander Szymankiewicz
i Filip Woliński, rocznik 2002
- Marcelina Glejzer, Zuzanna
Grylewicz, Alicja Maziar,
Hanna Zawadzka, Andrzej
Damsz, Miłosz Knihnicki
i Stanisław Tokarski, rocznik
2001 - Wojciech Surowiecki,
rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Jakub Bielski i Sebastian
Słomiński, rocznik 1999 - Jakub Ołdak i rocznik 1995
- Agnieszka Gajdowska. Dla
trenerów KS Rekin starty na
tych zawodach były sprawdzianem formy w jakiej znajdują się
nasi zawodnicy na rozpoczęcie
sezonu. Podczas zmagań na poszczególnych dystansach - zarówno sprinterskich jak i długich
- pływacy potwierdzili utrzymanie formy zdobytej na koniec
poprzedniego sezonu, a nawet
padło kilka rekordów życiowych. Trenerzy bardzo pozytywnie ocenili starty swoich
podopiecznych.
Zawody rozgrywane były
przez dwa dni, jednak KS Rekin
wystartował tylko w niedzielę.
Moc drzemiąca w naszych zawodnikach (mimo mniejszej ilo-

ści startów niż innych drużyn)
pozwoliła zdobyć 12 medali: 3
złote - Martyna Borczyk, Agnieszka Gajdowska i sztafeta
kobiet 4×100 zmienny, 5 srebrnych - Aleksandra Obajtek, Hanna Zawadzka, Agnieszka Gajdowska, Jakub Bielski i Sebastian Słomiński, 4 brązowe
- Hanna Zawadzka, Jakub Bielski i sztafety 4×100 zmienny
mężczyzn i 4×100 zmienny mieszane.

Gazeta Świebodzicka
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Z BOISK VICTORII

Porażka młodzików

W rozegranym w środę 5.10.2016 r. meczu o mistrzostwo Ligi
Młodzików zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał na własnym
boisku z drużyną Górnika Wałbrzych 0:6 (0:1). Kolejny mecz nasz
zespół rozegra w dniu15.10.2016 r. o godzinie 11:00 w Nowej
Rudzie z miejscowym Piastem.

Wygrana trampkarzy

W rozegranym tego samego dnia, zaległym meczu w Lidze
Trampkarzy zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał w spotkaniu
wyjazdowym drużynę Górnika Nowe Miasto Wałbrzych 6:0 (1:0).
Bramki dla naszego zespołu zdobyli w tym spotkaniu: Ślęzak - 5,
Lichota - 1. Kolejny mecz nasz zespół rozegra w najbliższą niedzielę 9.10.2016 r. o godzinie 12:00 z drużyną Zamek Gorzanów.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Oboza, Cieślik, Szafraniec,
Jakubowski, Ołdak, Lichota, Gwóźdź, Turlejski, Reczyński,
Bolek, Ślęzak.
Na zmiany wchodzili: Laśkiewicz, Nawojski.

Seniorzy pokonali Piasta

W rozegranym w sobotę 8.10.2016 r. meczu IX kolejki spotkań o
mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej - grupa wschód - zespół MKS
Victorii Świebodzice pokonał w spotkaniu wyjazdowym drużynę
Piasta Nowa Ruda 3:1 (1:1). Bramki w tym spotkaniu dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Kamil Sadowski
- 2 oraz Kacper Niemczyk - 1. W najbliższą sobotę 15.10.2016 r.
o godzinie 16:00 nasz zespół zagra na własnym stadionie z drużyną
Orła Ząbkowice Śląskie.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Bielak, Zyl, Jędrasiewicz,
Niemczyk, Szyszka, Sadowski, Błaszczak, Błażyński, Traczykowski, Słapek, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Borowiec, Michnicki, Borgoń.

W niedzielę rozegrano trzy
konkurencje sztafetowe. Trener
wystawił po kilka składów, jednak ze względu na fakt, iż konkurencje te były rozgrywane
w kategorii Open, szanse na
zwycięstwo miały tylko te z najstarszymi zawodnikami.
Gratulujemy zawodnikom
znakomitych startów i życzymy
wzrostu formy. Do zobaczenia
na kolejnych zawodach.

Wygrana młodziczek

W rozegranym w niedzielę 09.10.2016 r. meczu o mistrzostwo
Ligi Dolnośląskiej Młodziczek zespół MKS Victorii I Świebodzice
pokonał w meczu wyjazdowym drużynę Handball 28 Wrocław
19:11. Drugi zespół młodziczek naszego klubu w tej kolejce pauzował podobnie jak drużyna juniorek młodszych.

Rezerwy mają nowego sponsora
Do grona sponsorów Miejskiego Klubu Dportowego Victoria dołączyła
PIZZERIA GREEN DAY mieszcząca się przy ul. Mieszka I w Świebodzicach.
Poniżej zdjęcie zespołu rezerw MKS Victorii Świebodzice w koszulkach
treningowych ufundowanych
przez Pizzerię Green Day.

Od 10 października

nowe zajęcia fitness w OSIR!
W środy (począwszy od 12.10.2016 r.)
wracają zajęcia dla seniorów.
Zapraszamy na godzinę 17:00.
Natomiast w piątki (od 14.10.2016 r.)
o godzinie 18:00 będą odbywać się nowe zajęcia - Pilates.
Więcej informacji na stronie www.osir.swiebodzice.pl
lub pod numerem telefonu 74 666 96 20 w. 21.

Zdrowe ząbki to podstawa
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/oświata
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

N

ajmłodsze dzieci z oddziału 0 Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach wzięły udział
w akcji profilaktyki i higieny
jamy ustnej. Akcję „Lśniący
uśmiech, jasna przyszłość”, zorganizowała radna powiatowa
Violetta Chorąży we współpracy z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy i firmą Colgate.
Panie z firmy Colgate rozmawiały o prawidłowym myciu
ząbków, były konkursy i pytania,
na które dzieci chętne odpowiadały. W nagrody dostały koszulki, pasty, szczoteczki, kolorowanki i kubeczki z wesołym
Ząbkiem.
Atrakcją była także wizyta
Pana Ząbka, który wesoło bawił
się z dziećmi. Maluchy mogły
także obejrzeć model ludzkiej
szczęki i nauczyć się prawidłowego mycia ząbków.
W akcji wzięło udział 18 dzieci z oddziału 0. Program będzie
kontynuowany, zerówkowiczów
odwiedzą wkrótce panie pielęgniarki z Caritas Diecezji Świdnickiej.
- Bardzo ubolewam, że ze
szkół zostały usunięte gabinety
dentystyczne dzieci zostały pozbawione tej ważnej opieki medycznej, moim celem będzie
stworzenie lokalnego programu,
który przywróci do szkół opiekę
dentystyczną - zapowiada radna
Violetta Chorąży.
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Dzieci uczyły się prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej,
przy okazji bawiąc się i zdobywając nagrody za dobre odpowiedzi
na pytania

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. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. 45 M2
cena 89 tys.
2. Świebodzice (okolice
Warszawianki) 2 pokojowe
mieszkanie z ogrzewanie
gazowe 57 m2 cena 85 tys.
3. Stare Bogaczowice.
Dom wolnostojący
- do remontu na działce
2350 m2. Dom 120 m2
cena 250 tys.
4 Świebodzice. 2 pokojowe
przestronne po remoncie.
Miejsca parkingowe.
Ogrzewanie c.o węglowe.
76M2 cena 120 tys.
4. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe
z antresolą na wysokim
parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 M2
cena 138 tys.
5. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro. 87 m2
cena 228 tys.

6. NOWA CENA Osiedle
Sudeckie. 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze.
56 m2 cena 129 tys.
7 Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na parterze
po KAPITALNYM
REMONCIE . Okna nowe
PCV, kuchnia w zabudowie
wraz ze sprzętem AGD.
48 M2 cena 155 tys.
8 Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynek
murowany
- z przeznaczeniem
na magazyn, garaż, halę,
warsztat. 192 M2
cena 45 tys.
9. Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu.
40 M2 cena 51 tys.
10. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie
c.o. węglowe.
53 M2 cena 135 tys.
11. Świebodzice.
Mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie
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z przydomowym
ogródkiem.
Ogrzewanie c.o węglowe.
60 M2 cena 140 tys.
12. Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV.
Podłogi panele.
44 M2 cena 113 tys.
13. SUPER CENA.
Świebodzice. 3 pokojowe
po remoncie. 2 balkony.
Duża łazienka. I piętro.
80 M2 cena 189 tys.
14. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv.
Duży balkon. 45 M2
cena 115 tys.
15. NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60 M2 cena 182 tys.
16. Sprzedam.
Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6 m2 cena 153 tys.
17. DO WYNAJĘCIA
Osiedle Słoneczne Dom
wolnostojący z dużą
działką. 227 M2
cena 2500,00
18. DO WYNAJĘCIA.
Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m2.
Cena 5000,00

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

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

po kapitalnym remoncie,
46 m2, z antresolą,
wykończone i pięknie
urządzone, cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Świdnicka
Zwycięstwa
Jeleniogórska
Bolesława Prusa

l. mieszkalny 4 (11)
l. mieszkalny 2 (14)
l. mieszkalny 3 (19)
l. mieszkalny 5 (9)

318/8
210
313/1
350/28

3
3
2
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.

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

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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