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Bezpłatne wejściówki!
Premierowe kino w Świebodzicach!
Rozdajemy 5 biletów - str. 5
Wieści z sesji
3w Świebodzicach.
Rady Miejskiej

Przyjdź,
zapytaj
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Śniadanie daje
10
moc - i wiedzą
Chcieli - i mają to dobrze uczniowie
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a prośbę mieszkańców miasto zagospodarowało podwórko przy
ul. Jeleniogórskiej 36. Nową drogę zyskali także mieszkańcy
N
osiedla Białe Górki. Wkrótce rozpocznie się budowa dużego parkin-

gu przy ul. Dąbrówki. Zadania zgłaszali mieszkańcy w ramach
budżetu obywatelskiego.
Więcej str. 4

W

listopadzie mija połowa kadencji burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach na lata 2014-2018. W myśl dobrej praktyki, przyjętej od początku sprawowania funkcji przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza, mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział
w otwartych spotkaniach, na których będzie można nie
tylko podsumować podjęte w ostatnich 10 latach działania, ale przede wszystkim zadać pytania, poruszyć
palące kwestie i bezpośrednio porozmawiać z władzami
samorządowymi.
Zapraszamy na cykl spotkań w poszczególnych dzielnicach.
Więcej str. 7

Lady Pank zagra w Świebodzicach!
o będzie z pewnością historyczny koncert. Legenda polT
skiego rocka, skandaliści, niepo-

korni, autorzy 20 płyt i takich
hitów, jak Mniej niż zero, Wciąż
bardziej obcy - grupa Lady Pank
wystąpi w Świebodzicach podczas piątej, jubileuszowej edycji
Świebodzice Rock Fest.
To tylko jedna z niespodzianek
festiwalu, czy będą kolejne?
O tym będziemy Państwa na
bieżąco informować, a Rock Fest
już 22 kwietnia 2017 roku.

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości

10:00 - Bieg Niepodległości i Masz Niepodległości Nordic Walking, start sprzed hali OSiR
13:00 - Msza święta w intencji Ojczyzny, kościół św. Mikołaja
Po mszy złożenie kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego

Świebodzickie
Dyktando
po raz piąty - zgłoś
się i spróbuj sił
z ortografią.

Publicznego Zespołu
Szkół PodstawowoGimnazjalnych
z Oddziałami
Integracyjnymi.
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Zrób świąteczną
kartkę i ozdobę,
wygraj atrakcyjne
nagrody.

Nasi pływacy
14
znowu
z rekordami.

Balkonowy Spiderman, czyli historia
z tasakiem w tle
Groził, niszczył mienie, a nawet chciał obciąż rękę rzeźnickim
tasakiem! Ryszard S. znany był z krewkiego usposobienia,
ale jego ostatnie wyczyny przebiły wszystkie inne. Po balkonach
wspiął się do swojego byłego mieszkania, chcąc wykurzyć z niego
prawowitych lokatorów. W środku nocy wybił szybę balkonową
doniczką, a interweniującego policjanta zranił metalowym prętem.
Za atak na funkcjonariusza, groźby karalne i niszczenie mienia trafił
na dwa miesiące do aresztu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.
Więcej str. 6

Dawid, dziękujemy
Dawid Łukaszewski,
młody świebodziczanin,
zaalarmował mieszkańców
kamienicy, w której
wybuchł groźny pożar.
O tragicznych wydarzeniach
pisaliśmy w poprzednim
wydaniu naszej Gazety.
W mieszkaniu na poddaszu
zginęły dwie osoby,
ale ofiar mogło być więcej,
bo większość lokatorów już
spała.
Za obywatelską postawę
i sprawne zawiadomienie
służb, pan Dawid otrzymał
specjalne podziękowanie
od Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
Str. 5
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społeczeństwo

Pożegnaliśmy Zenona Marciniaka
OSTATNIE POŻEGNANIE

okopów i schronów. Po powrocie do
Łodzi, ukończył szkołę podstawową
i pracował jako robotnik w zakładach
tkackich, kontynuował przedwojenną
pracę w zakładzie malarskim. Organizacja OMTUR, do której wstąpił po
wojnie skierowała go na Ziemie
Odzyskane, do Bielawy, gdzie rozpoczął pracę jako tkacz, przechodząc po
kolei wszystkie szczeble włókienniczego wtajemniczenia - początkowo
w zakładach Bieltex, następnie Bielbaw. Jednocześnie kształcił się w gimnazjum, następnie Liceum Przemysłowym w Bielawie. Jako wyróżniający się robotnik skierowany został do
technikum w Łodzi. Wyróżniał się
zarówno w społeczności szkolnej, jak
i zakładowej pełniąc liczne funkcje
społeczne w organizacjach przyzakładowych i środowiskowych.
Wiele lat pracował jako kierownik
referatu szkolenia zawodowego kształcąc kadry dla przemysłu lniarskiego,
czego efektem była znajomość wielu
znaczących osób z branży włókienniczej, nie wyłączając urzędników ministerialnych i dyrektorów znaczących
zakładów. Przynależność organizacyj-

w godzinach 11:00-18:00. Wzorem poprzednich edycji, na Rynku
zostanie ustawionych 12 stylowych, drewnianych domków,
w których odwiedzający będą mogli kupić ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne przysmaki, słodycze, ceramikę, rękodzieło i wiele
innych przedmiotów, które mogą np. okazać się doskonałym prezentem pod choinkę.
Wydarzeniu będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje, m. in. spotkanie ze Św. Mikołajem.
Producentów, zainteresowanych wystawieniem do sprzedaży swoich wyrobów, zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, ul. Świdnicka 7, pokój nr
3, tel. 74 666 95 71, e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl

REKLAMUJ SIĘ!

Będzie świątecznie
apraszamy wystawców do zgłaszania swojego udziału w tegorocznej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Świebodzicach.
ZŚwiąteczny
kiermasz odbędzie się w dniach 18 grudnia,

tel. 660 157 518

D

nia 21 października 2016
roku odbyła się uroczystość
pożegnania zmarłego Zenona Marciniaka, długoletniego dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Silena”, aktywnego działacza społecznego i członka
Zarządu Miasta w poprzednich strukturach Urzędu Miejskiego. Człowieka
wrażliwego i nieobojętnego na sprawy i problemy innych ludzi. Oprócz
najbliższej rodziny Zmarłego żegnało
Go liczne grono osób, mające okazję
współpracować z Zenonem Marciniakiem w Zakładach, którymi zarządzał
w Świebodzicach i Bolkowie, jak też
współpracujących z Nim na wielu
płaszczyznach samorządowej i społecznej działalności.
Zenon Marciniak urodził się 8 lutego 1927 roku w Łodzi, w robotniczej
dzielnicy Bałuty, która w roku jego
urodzenia - od kilkunastu lat - była już
integralnie związana z „Miastem Włókniarzy”, co na pewno miało wpływ na
wybór Jego zawodowej drogi życiowej. W czasie wojny, jako kilkunastoletni chłopak pracował jako robotnik
przymusowy przy kopaniu rowów,

na i związkowa wspierała go w realizacji zadań zawodowych i społecznych, in. jako wiceprezesa Klubu
Sportowego „Bielawianka” z liczącymi się wynikami na Dolnym Śląsku.
Rozwój dyscyplin sportowych w Bielawiance był priorytetem, za czasów
wiceprezesa Marciniaka zawodnicy
Bielawianki zasilali kadrę narodową
zapaśników.
Zenon Marciniak był najmłodszym
członkiem Zarządu Głównego Związku Zawodowego Włókniarzy, ale
oprócz młodości wnosił zawsze doświadczenie, ducha zdrowego rozsądku, odwagę myślenia i wypowiedzi.
Rok 1955 był rokiem istotnego
awansu - Zenon Marciniak został kierownikiem Wydziału Tkalni w Bielawie i pełnił tę funkcję przez następnych 21 lat. Tkalnia była wówczas
ogromnym kilkutysięcznym wydziałem produkcyjnym i zarządzanie nią
równało się dyrektorowaniu samodzielnym zakładem. Mimo wielu obowiązków zawodowych zawsze znajdował czas na realizację pasji społecznych w Klubie Sportowym, PCK,
LOP, NOT oraz PKPS.
Po ukończeniu studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
w roku 1976 Zenon Marciniak objął
stanowisko dyrektora naczelnego Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Silena” w Świebodzicach. Jego częścią
była filia w Bolkowie, gdzie znajdowała się tkalnia, w której Zenon
Marciniak często bywał, gdyż zapewne lubił wracać do miejsca, od którego
zaczynał zawodową karierę. Jak

wspomina Zbigniew Zaniewski, najbliższy współpracownik Zenona Marciniaka: osoba Zmarłego wywarła
ogromny wpływ na moją drogę zawodową, z jego inicjatywy zostałem
powołany na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. administracyjno-handlowych, a wcześniej bardzo nalegał na
kontynuowanie przeze mnie studiów
i ich ukończenie. Dyrektora Marciniaka lubili wszyscy pracownicy, karierę
zaczynał na produkcji w tkalni, znał
problemy, rozumiał ludzi i potrafił
z nimi rozmawiać. Tej dobrej cechy
uczyłem się od niego i starałem się
wykorzystywać w mojej pracy na stanowisku szefa firmy, które po nim
objąłem.
Kiedy zamieszkał w Świebodzicach natychmiast podjął działania na
rzecz sportu. Został wybrany Prezesem Klubu Sportowego „Victoria”.
Wspierał Klub nie tylko organizacyjnie, uważał, że środki przeznaczone
na sport zawsze pozytywnie owocują.
Zasługą Zenona Marciniaka było również wybudowanie boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 3, nad którą Zakłady
Przemysłu Lniarskiego „Silena” sprawowały patronat. Jak donosi praca
z lat siedemdziesiątych Dyrektor osobiście uczestniczył w pracach przy
budowie boiska. Jego działalność na
rzecz szkoły została dostrzeżona i doceniona, w Sejmie wręczono mu kryształowy puchar z okolicznościową
tabliczką „za zasługi w dziedzinie
oświaty”.
Społecznikowskie pasje Zenon
Marciniak realizował będąc również

na emeryturze. Był prawdziwym maniakiem komputera, którym znakomicie się posługiwał, a ponadto - wspólnie z Lianą Sztor - był współorganizatorem kilku edycji zajęć dla seniorów
pod nazwą „Pogodne lato” i „Pogodna
jesień”, które integrowały osoby starsze, samotne i często wykluczone
rodzinnie i społecznie. Te działania
już w zamierzeniu były inspiracją dla
innych placówek w mieście do podejmowania działalności na rzecz osób
starszych.
Wśród licznych nagród i odznaczeń
m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Zasłużony dla
Dolnego Śląska, znaczących odznaczeń branżowych i związkowych bardzo cenił sobie Srebrną Odznakę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
tak samo jak doceniał pracę na rzecz
ludzi najbardziej potrzebujących.
W tych działaniach realizował się
przez całe swoje życie.

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych
Czytelników

§ Prawnik radzi

rodzy Czytelnicy, dziś prezentujemy
pierwszą poradę prawną, którą za naD
szym pośrednictwem udzielają świebodzic-

cy prawnicy: Pani Marta Marek i Maciej
Mikołajczyk. Zapraszamy Państwa do
przesyłania drogą elektroniczną swoich
zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie
udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Pytanie

- Jestem samotną osobą, mąż nie żyje,
mamy dwoje dzieci, posiadam własny dom,
czy powinnam sporządzić testament i zawrzeć w nim dyspozycje, jaki będzie
podział nieruchomości po śmieci - pyta
Pani Stanisława? - I jak takiego podziału
dokonać, dom nie ma osobnych dwóch
mieszkań, jest to całość, z jednym wejściem, jak to podzielić, żeby nie skrzywdzić
dzieci?

Szanowna Pani,

Oczywiście, może Pani sporządzić testament, w którym dokona Pani podziału swojego majątku. Zgodnie z art. 941 Kodeksu
cywilnego „rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”. Może Pani w celu sporządzenia
testamentu, np. udać się do notariusza, bądź

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

spisać testament własnoręcznie, zgodnie
z zasadami art. 949 k.c., w myśl których:
„Spadkodawca może sporządzić testament
w ten sposób, że napisze go w całości
pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą”.
Proszę pamiętać, że zawsze może Pani
odwołać sporządzony testament.
W przypadku, gdyby nie pozostawiła
Pani po sobie testamentu, będziemy mieli
do czynienia z tzw. dziedziczeniem ustawowym uregulowanym w art. 931 i następnych, wspomnianego wcześniej Kodeksu
cywilnego.
Z Pani pytania trudno wywnioskować,
czy kwestie spadkowe po Pani mężu zostały uregulowane, więc wskazuję, że może
Pani jedynie rozporządzić swoim majątkiem.
Podaje Pani ponadto, iż Pani majątkiem
jest dom, w którym nie można wydzielić
osobnych mieszkań. W takim razie nie
można prawnie podzielić nieruchomości po
Pani śmierci.
W każdym przypadku dzieci będą musiały zgodnie współkorzystać z nieruchomości, jeśli oboje zamierzają tam mieszkać.
Istnieje możliwość przynajmniej częściowego i czasowego uregulowania stanu
prawnego. Mianowicie współwłaściciele
mogą sami w drodze umowy, nazywanej
quoad usum, określić sposób korzystania
z nieruchomości. Umowa taka najczęściej
polegać będzie na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użyt-

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

ku poszczególnych współwłaścicieli.
Umowa taka nie wymaga żadnej szczególnej formy, czyli nie musi być sporządzona
przed notariuszem i jest wiążąca dla następców prawnych współwłaścicieli. Należy
jednak pamiętać, że umowa ta nie powoduje zniesienia współwłasności jako takiej,
gdyż zgodnie z orzeczeniem NSA skuteczne zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga umowy notarialnej lub orzeczenia sadowego (wyrok NSA z 19 marca 2002
roku, sygn. akt IV SA 1132/00). Tak więc,
poszczególnym współwłaścicielom przysługuje dalej tylko udział w nieruchomości.
Przykładowo każde z dzieci będzie
współwłaścicielem całej nieruchomości,
mogąc za to władać wyłącznie jakąś częścią
nieruchomości, np. osobnymi pokojami.
Ponadto należy zaznaczyć, iż każdy ze
spadkobierców może żądać tzw. działu
spadku - umownie lub przed sądem.
W przypadku jeśli nieruchomości będącej
jedynym składnikiem masy spadkowej nie
da się podzielić, każdy ze spadkobierców
w dziale spadku może żądać przyznania
jemu własności nieruchomości ze spłatą na
rzecz drugiego spadkobiercy. Można też
oczywiście żądać przeciwnie - spłaty w zamian za przyznanie nieruchomości drugiemu spadkobiercy.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Radcowie prawniul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

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

Usunąć truciznę
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P

odczas XXV Sesji Rady Miejskiej
w Świebodzicach w dniu 28 października 2016 r. uchwalono Program
usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Świebodzice.
Program został opracowany w oparciu
o dane, uzyskane z inwentaryzacji sporządzonej metodą spisu z natury. W dokumencie
wytyczono cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
oszacowano koszt ich unieszkodliwienia.

Z analizy wynika, że na terenie Świebodzic znajduje się 175 obiektów, zawierających azbest - głównie chodzi o eternit
wykorzystywany jako pokrycie dachowe.

ważny temat

Koszt usunięcia tych materiałów z terenu
naszej gminy oszacowano na ok. 200 tys. zł.

Zgodnie z Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu (POKzA na lata 2009-2032)
samorząd jest zobligowany do organizowania usuwania wyrobów azbestowych przy
wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych.

ż 323 423 - tylu pasażerów
od stycznia do września
A
przewiozły autobusy miejskiej

Najważniejsze założenia
Nadrzędnym celem Programu wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Świebodzice jest całkowite unieszkodliwienie
poprzez składowanie wyrobów zawierających
azbest, co spowoduje eliminację skutków
negatywnego oddziaływania azbestu na
mieszkańców gminy oraz na środowisko.
Zdemontowane wyroby zostaną
zabezpieczone oraz bezpiecznie zdeponowane
na składowisku lub unieszkodliwione w innym
procesie w przypadku dopuszczenia
przez Ustawodawcę alternatywnej formy
unieszkodliwiania.
Cel nadrzędny zostanie osiągnięty
poprzez realizację zadań i celów
szczegółowych takich jak:
- inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest,
- zapoznanie mieszkańców gminy
z zagrożeniem wynikającym z wdychania
włókien azbestowych oraz sposobów
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest,
- zapoznanie i pomoc mieszkańcom
w pozyskiwaniu środków na zadania związane
z unieszkodliwieniem azbestu na posesjach
prywatnych.
Działaniem poprzedzającym sporządzenie
Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Świebodzice było
przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy.
Inwentaryzacja była prowadzona metodą
spisu z natury z wykorzystaniem podkładów
mapowych.
W wyniku prac terenowych, a następnie
studialnych powstała baza danych
zawierająca: - lokalizację wyrobu
zawierającego azbest, - właściciela wyrobu
zawierającego azbest, - rodzaj i typ wyrobu
zawierającego azbest, - ilość i stopień pilności
do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym
i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu
na lata 2009-2032 do końca 2032 roku musi
zakończyć się proces usuwania
i unieszkodliwienie poprzez składowanie
wyrobów zawierających azbest
Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono,
że na terenie Gminy Świebodzice znajduje się
2 105,93 m2 płyt azbestowo-cementowych
Na terenie Gminy Świebodzice
zinwentaryzowano 175 obiekty zawierające
azbest.

Najwięcej obiektów, w konstrukcji których
znajdują się materiały zawierające azbest
znajduje się w dzielnicy Pełcznica (83),
następnie w dzielnicy Ciernie (61)
oraz w Śródmieściu (31).
Największą masę wyrobów zawierających
azbest stwierdzono w dzielnicy Ciernie
(60 427,85 kg), następnie w dzielnicy
Pełcznica (59 142,49 kg) oraz w Śródmieściu
(13 594,90 kg).
W trakcie inwentaryzacji wyroby oceniono
pod względem stopnia pilności do usunięcia.
Zastosowano trzystopniową skalę:
Stopień pilności I: od 120 punktów,
wymagane pilne usunięcie,
lub zabezpieczenie,
Stopień pilności II: 95-115 punktów,
ponowna ocena stanu wymagana
w ciągu 1 roku,
Stopień pilności III: do 95 punktów, ponowna
ocena stanu wymagana w ciągu 5 lat.
Pierwszy stopień pilności został przypisany
do wyrobów bardzo zniszczonych
i wyrobów już nieużywanych, złożonych,
lub zalegających na posesjach mieszkańców.
Wyroby te stanowią 9,18% wszystkich
wyrobów na terenie Gminy Świebodzice.
Ze względu na ryzyko dalszych uszkodzeń
i obecność ich w sąsiedztwie domostw należy
je usunąć bezzwłocznie.
Drugi stopień pilności klasyfikuje materiały
o niewielkim naruszeniu powierzchni
i faktury. Z uwagi na możliwość dalszych
uszkodzeń i zwiększenia emisji włókien
azbestowych do środowiska następna
kontrola musi zostać przeprowadzona
obowiązkowo w okresie do 12 miesięcy
od ostatniej kontroli stanu wyrobu.
Na terenie Gminy Świebodzice 14,73%
całkowitej powierzchni płyt azbestowocementowych oceniono w tej grupie.
Trzeci stopień pilności obejmuje wyroby
azbestowe o powierzchni nienaruszonej
lub zabezpieczonej i nienarażone
na uszkodzenia mechaniczne. Kolejna
ocena powinna zostać przeprowadzona
w okresie kolejnych 5 lat pod warunkiem
iż sposób użytkowania wyrobów
azbestowych nie ulegnie znaczącej
zmianie w stosunku do stanu i obecnie
pełnionej funkcji.
W celu oszacowania kosztów
unieszkodliwienie poprzez składowanie
wyrobów zawierających azbest w postaci

płyt azbestowo-cementowych przyjęto,
że unieszkodliwienie (demontaż, transport
oraz zdeponowanie na składowisku
odpadów niebezpiecznych) szacuje się,
że ogólny koszt unieszkodliwienia
wszystkich wyrobów będzie wynosił
199 752 zł. Jednak koszt zdjęcia,
przewiezienia i unieszkodliwienia nie są
jedynymi kosztami wynikającymi
ze zmiany pokrycia dachowego.
Należy doliczyć jeszcze koszt nowego
dachu w celu przedstawienia pełnego
obrazu niezbędnych środków na realizację
założeń Programu.
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć
dachowych musi zostać w całości
sfinansowany przez właścicieli
(użytkowników) nieruchomości,
na których ten materiał się znajdował.
Dla mieszkańców Gminy Świebodzice
planuje się zorganizować spotkanie
informacyjno-edukacyjne.
Poza przekazaniem informacji
o negatywnych skutkach zdrowotnych,
identyfikacji oraz sposobów bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających
azbest, mieszkańcy będą zostać
zaznajomieni również z harmonogramem
usuwania wyrobów zawierających azbest
ze swoich posesji oraz o możliwości
finansowej i organizacyjnej pomocy gminy
w tym przedsięwzięciu.
Należy zaznaczyć, że gmina pokryje koszt
usunięcia i utylizacji materiału,
zawierającego azbest. To oznacza,
że samorząd zapłaci np. za demontaż
dachu z domu lub budynku
gospodarczego - jednak właściciel musi
pokryć koszt wykonania nowego pokrycia.
Niezmiernie ważne jest sumienne
prowadzenie okresowych kontroli oceny
stanu i możliwości dalszego użytkowania
przez właścicieli i zarządców obiektów
budowlanych, gdy stan wyrobu ulegnie
pogorszeniu.
Źródła finansowania inwestycji
związanych z gospodarką odpadami
w tym azbestem i wyrobami
zawierającymi azbest można podzielić
na trzy grupy:
G środki z budżetu państwa
G środki z funduszy ochrony środowiska
G środki z Uni Europejskiej.

Modernizacja sieci - inwestycje na kilka lat
odczas ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła także do realizacji Wieloletni plan
P
rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-

gowych i kanalizacyjnych na lata 20172021.
Modernizacji wymaga przede wszystkim
sieć wodociągowa, która składa się z 120 km
sieci przesyłowej i rozdzielczej oraz 1500
przyłączy. Woda pobierana jest z ujęcia
w zbiorniku w Dobromierzu.
Pojawiła się także potrzeba budowy nowych odcinków, co wynika z powstawania
nowych terenów inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową oraz
przemysłowo-usługową.

W kwestii sieci kanalizacyjnej i sanitarnej
jej struktura właścicielska ulegnie zmianie
z dniem 1 stycznia 2017 r., ponieważ od tej
daty jedynym wykonawcą w zakresie usług
zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Świebodzic będzie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świebodzicach. Z tym zagadnieniem
wiążą się także liczne inwestycje, związane
z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.
Środki na przewidziane w planie zadania
pochodzić będą z budżetu gminy oraz ze
środków własnych spółki. Koszt modernizacji szacuje się na ok. 5 mln zł.
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Wśród planowanych do realizacji zadań są
m. in.:
G wymiana odcinka wodociągu na tzw.
Szosie Strzegomskiej od ul. Strefowej do
oczyszczalni ścieków
G wymiana wodociągu azbestowo-cementowego na ul. 3 Maja
G budowa siei wodociągowej do zasilania
lokali przy ul. Probusa
G przyłączenie budynków przy ul. Piłsudskiego i Wałbrzyskiej do istniejących sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wiele
innych.
Lista zadań zawiera 19 pozycji.
I

komunikacji w Świebodzicach. To prawdziwy rekord
- odnotowano przyrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim do
wysokości 238,85%.
Świebodziczanie chętnie
i masowo korzystają z miejskiej komunikacji i nowoczesnych autobusów, a to tylko
pokazuje, że decyzja o zakupie
taboru była trafiona. W dodatku udało się pozyskać ogromne, bo 85-procentowe dofinansowanie ze środków UE, więc
tym bardziej są powody do
satysfakcji.
Nic więc dziwnego, że samorząd przymierza się do zakupu w przyszłym roku kolejnego, czwartego pojazdu i wydłużenia linii lub dołożenia
drugiej.
Zakup autobusów był możliwy dzięki unijnemu wsparciu chodzi o projekt pn. zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb
komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice, w ramach
Priorytetu nr 3. „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”),
dz. nr 3.3. Transport Miejski
i podmiejski RPO dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.”

Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 3 560 477, 75 zł, tj. 84,99%
kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych. Wartość całej inwestycji to 4,2 mln zł.
Nasze autobusy są nie tylko
bardzo efektowne wizualnie,
ale i naszpikowane najnowocześniejszymi technologiami.
Spełniają najbardziej wyśrubowane normy z zakresu bezpieczeństwa, są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych - na całej długości
wnętrza jest niska podłoga,
a przy 2 drzwiach pochylnia
(platforma) wysuwana elektrycznie, stanowiąca podjazd
dla wózków.
Wnętrze wentylowane i klimatyzowane o bardzo wysokich walorach estetycznych,
objęte pełnym monitoringiem.
Kamery są również zamontowane na zewnątrz tak, aby monitorowały obszar w obrębie
autobusu i przystanku.
Za bilety możemy zapłacić
kartą zbliżeniową (to pierwsze
takie rozwiązanie w Polsce)
lub za pośrednictwem specjalnej, mobilnej aplikacji. Dostępny jest także mobilny rozkład jazdy, a w pojazdach dostępne jest bezpłatne wi-fi.
I

Co zostało do sprzedania
w Podstrefie?
omisja Handlu, Usług, Bezrobocia Bezpieczeństwa
K
i Porządku Publicznego pod

przewodnictwem Jarosława
Dąbrowskiego zajęła się ostatnio tematem zagospodarowania Podstrefy Świebodzice.
Radnych interesowały informacje, ile jeszcze gruntu
pozostało do sprzedania,
i jakie obecnie firmy
funkcjonują w świebodzickiej podstrefie.
Wyjaśnień udzielał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Obecnie w naszej
Podstrefie działa pięć firm, są
to: Kelvion (dawna GEA),
Vasco-Tech, Droper Logistic,
Enwar, który jeszcze nie wybudował zakładu, Segepo. Szóstym podmiotem jest ISOPAK,
włoski producent opakowań,
z którym umowa sprzedaży
gruntu została podpisana
w sierpniu br.

Obszar Podstrefy Świebodzice WSSE „Invest-Park” liczy 18 ha, z czego na sprzedaż
pozostało jeszcze ok. 5,5 ha.
Na terenach sąsiadujących
z Podstrefą Świebodzice także
rozrasta się strefa aktywizacji
przemysłowej - zlokalizowane
są tu zakłady: Promont,
Mo-neva, DHL.
- Obecnie prowadzone są zaawansowane
rozmowy z lokalną firmą, zainteresowaną kupnem 3,5 hektara gruntu
w Podstrefie - przekazał
także radnym burmistrz
Kożuchowicz.
Radni pytali także o ewentualne własne grunty miasta,
które można by zaoferować do
sprzedaży potencjalnym inwestorom. Jednak, jak się okazuje, takich terenów już nie ma,
choć - jak zaznaczył burmistrz
- istnieje możliwość pozyskania 25 hektarów.

REKLAMUJ SIĘ w Gazecie Świebodzickiej

W grudniu
mega promocje
na życzenia świąteczne!

ZADZWOŃ: 660 157 518

Podwórko będzie
funkcjonalne
4

M

iejsca parkingowe,
estetyczna nawierzchnia z kostki betonowej i uporządkowany teren - tak wygląda teraz podwórku przy ul. Jeleniogórskiej
36. Inwestycję zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego na bieżący rok.
Miasto zrealizowało ją w ciągu
niespełna dwóch tygodni.

Podwórko zostało kompleksowo zagospodarowane pod
kątem oczekiwań mieszkańców,
którzy przede wszystkim chcieli
mieć wygodne miejsca do parkowania. Z przodu budynku jest
spory ogródek, a na tyłach mieszkańcy posiadają jeszcze indywidualne ogródki, więc na brak
zieleni nikt nie narzekał. Jednak
gorzej było z zaparkowaniem

samochodu czy przejściem do
budynku suchą, nieubłoconą nogą.
Prace w błyskawicznym tempie wykonał ZGK Świebodzice
sp. z o.o.
- Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni nie tylko
z szybkości realizacji zadania,
ale i faktu, że inwestycja została
zrealizowana na ich wyraźne za-

potrzebowanie - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
wraz z Kacprem Nogajczykiem, prezesem ZGK sprawdzał
postęp prac.
Koszt przebudowy to ok. 40
tys. zł.

Prace trały nieco ponad tydzień, mieszkańcy już mają nowe
podwórko

Gmina się nie zadłuża
C

20 razy życie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

inwestycje

czwartek, 10 XI 2016

hoć można tak wywnioskować po
histerycznych tytułach w prasie czy
na niektórych portalach - nasza gmina nie
popada w długi ani tym bardziej nie ma
niepokojącej sytuacji finansowej. Kredyt, który zostanie zaciągnięty, jest potrzebny na pokrycie deficytu budżetowego, jednak w żaden sposób nie destabilizuje on miejskich finansów.
O wyjaśnienie poprosiliśmy Skarbnik
Miasta Luizę Gass-Sokólską.
- Planowany kredyt
w kwocie 2 400 000 zł
zgodnie z podjętą
uchwałą - zostanie przeznaczony na pokrycie
planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Chcę
tylko zwrócić uwagę,
że taki kredyt był już zaplanowany przy
podejmowaniu uchwały budżetowej na
2016 rok w kwocie 1.300.000 zł.
Teraz został zwiększony do kwoty
2.400.000 zł, ponieważ nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów majątkowych - mówi pani skarbnik.
Ale nawet z tym kredytem, poziom
zadłużenia Gminy Świebodzice na koniec 2016 roku wyniesie 14 099 400 zł
(stanowi to 17,83% do dochodów ogółem, kiedyś dopuszczalne było do 60%)

i nie odbiega od kwot zadłużenia w latach 2014-2015 - wówczas ten poziom
wynosił 14.750.000 zł.
- Jeżeli chodzi o planowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań w danym roku (tj. spłaty kredytów i wykup
obligacji) to dopuszczalny wskaźnik
wynosi dla takiej gminy, jak nasza,
7,81%. W mijającym roku Świebodzice
miały ten wskaźnik na poziomie 5,05%
(czyli taki procent spłacamy w stosunku
do dochodów) - przytacza Luiza GassSokólska.
Wniosek nasuwa się więc jeden - nasza gmina ma jeszcze rezerwę do rocznej spłaty stąd jest możliwość kredytowania się przez gminę bez jakichkolwiek, negatywnych konsekwencji.
A tak na marginesie - sąsiednia Świdnica, oczywiście o wiele większa niż
Świebodzice - właśnie przymierza się do
emisji obligacji an kwotę blisko 30 mln
zł. To tylko pokazuje, że samorządy posiłkują się takimi formami wsparcia budżetów, by spłacać stare zobowiązania, ale
także by móc inwestować. Bo przecież
trzeba pamiętać, że aby sięgnąć po środki
unijne, zawsze musi być zabezpieczony
wkład własny.
No i jeszcze jedno - kredyt hipoteczny
ma prawie co drugi Polak. Nie taki chyba
zatem ten wilk straszny, jak go malują.
I

I

0 osób spośród 26, które
odwiedziły w czwartek 27
2
października Miejski Dom

Kultury, mogło oddać krew.
Z pewności ta liczba byłaby
wyższa, jednak wielu stałych
krwiodawców nie mogło
w tym dnu wziąć udział w akcji ze względu na pobyt za granicą i zagrożenie malarią.
Pod koniec zbiórki wśród
uczestników została wylosowana nagroda-niespodzianka,
ufundowana przez firmę Schneider Electric. Trafiła do Pana
Marcina Filipaka.
Organizatorami zbiórki byli:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, Urząd Miejski
w Świebodzicach, Klub HDK
w Świebodzicach oraz Miejski
Dom Kultury.
W imieniu organizatorów
zapraszamy na kolejną akcję.

22 listopada odbędzie się
zbiórka w mobilnym punkcie,
czyli krwiobusie, który zaparkuje tradycyjnie pod ratuszem.
Czekamy na Państwa w godzinach 9:00-13:00.

Sielska - gładka i wygodna
M

ieszkańcy Osiedla Białe
Górki mają już dobry dojazd
do swoich posesji. Miasto
zrealizowało inwestycję drogową,
która umożliwia dojechanie do
domów od strony drogi powiatowej.
Bitumiczna nawierzchnia wraz
z podbudową ma szerokość 4,5 metra,
wykonana została na odcinku 315 m.

Droga jeszcze nie jest odebrana, do 18.11 wykonawca ma czas
na ostatnie poprawki. Ale mieszkańcy jezdnię już użytkują
i chyba mają powody do zadowolenia. Do pozostałej części osiedla

istnieje dojazd z drogi utwardzonej.
Inwestycję zrealizowała Gmina
Świebodzice, koszt to ok. 152 tys. zł.
Wykonawcą drogi była firma AMB
ze Świebodzic.

Uczcijmy razem Narodowe
Święto Niepodległości
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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listopada, Święto
Niepodległości - to
bez wątpienia jedno
z najważniejszych
świąt narodowych i data, która
powinna mieć znaczenie dla
każdego Polaka. W całym kraju
będą organizowane różnego rodzaju uroczystości, upamiętniające odzyskanie przez nasz kraj
suwerenności. W naszym mieście obchody tego wydarzenia
będą miały zróżnicowany charakter, ale dzięki temu z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie.
Do udziału zapraszamy serdecznie w imieniu Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza.
G 10:00 - Bieg Niepodległości
i Marsz Niepodległości Nordic
Walking, start sprzed hali OSiR
G 13:00 - Msza święta w intencji
Ojczyzny, kościół św. Mikołaja
G Po mszy złożenie kwiatów
pod tablicą Marszałka Józefa
Piłsudskiego

OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
oraz Urząd Miejski już po raz
piąty z okazji 11 listopada orga-

wydarzenia

nizują sportowe wydarzenia dla
całych rodzin.
O godz. 10:00 wystartuje V
Bieg Niepodległości oraz IV
Marsz Niepodległości Nordic
Walking.
Trasa imprezy poprowadzona
zostanie tradycyjnie ulicami
Osiedla Piastowskiego oraz polnymi drogami wokół niego. Start
sprzed hali OSiR Świebodzice
Sp. z o.o.
Tak jak w latach ubiegłych dla
uczestników marszobiegu będą
zapewnione dodatkowe atrakcje:
śpiewanie pieśni patriotycznych
z harcerzami ze Szczepu IMAGO im. Batalionu Zośka, rozgrzewka z instruktorem kulturystyki siłowni OSiR Świebodzice
Sp. z o.o., dla najmłodszych biało-czerwone chorągiewki oraz
malowanie buzi w patriotycznych barwach. Na mecie będzie
czekał rozgrzewający żurek i herbata z sokiem dla wszystkich
uczestników.
Osobom, które wolą pływać,
proponujemy uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości na
basenie. Każdy, kto w tym dniu
przepłynie 11 basenów (w obie
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strony - łącznie 550 m) będzie
miał prawo otrzymać zwrot 50%
kosztów za pobyt w Wodnym
Centrum Rekreacji.
Śmiałek, który zdoła przepłynąć prawie 39 basenów (1918
m) otrzyma karnet na 10 jednogodzinnych wstępów do Wodnego Centrum Rekreacji. Z oferty będzie można skorzystać
w dniu Święta Niepodległości tj.
11.11.2016 r. od godziny 14:00
do 18:00.
Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 13:00 w kościele
pw. Św. Mikołaja. Wezmą w niej
udział władze naszego miasta,
duchowieństwo, poczty sztandarowe. Po mszy odbędzie się
krótka uroczystość pod tablicą
upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego - wieńce i znicze złożą m. in. Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, radni,
organizacje.
Parafia pw. Św. Mikołaja zaprasza tego dnia ponownie o godzinie 18:45 - na recital muzyczny połączony ze wspólnym śpiewaniem pod hasłem „Patriotyzm
w słowie i śpiewie”.

Taką postawę
Oficjalnie mianowany
trzeba doceniać 4

hyba nasz bohater już się na
nas nie obrazi za to, że podaC
jemy jego pełne personalia.

Dawid Łukaszewski, młody
świebodziczanin, zaalarmował
mieszkańców kamienicy, w której wybuchł groźny pożar.
W mieszkaniu na poddaszu zginęły dwie osoby, ale ofiar mogło
być więcej, bo większość lokatorów już spała.
Za obywatelską postawę
i sprawne zawiadomienie służb,
pan Dawid otrzymał specjalne
podziękowanie od Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza.
- Gdyby każdy w kryzysowej
sytuacji tak się zachował, można
by uniknąć wielu tragedii - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
O tej tragicznej sprawie pisaliśmy w poprzednim wydaniu

listopada br., w Komisariacie Policji w Świebodzicach, miało miejsce
uroczyste powołanie kom.
Janusza Kozendry na stanowisko komendanta tej jednostki. Rozkaz personalny wręczył wymienionemu Pierwszy
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy
- podinsp. Jarosław Nowaczyk. Janusz Kozendra pełnił
obowiązki szefa tutejszego
komisariatu już od kilku miesięcy.
W uroczystości wziął udział
Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz a także
Komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach Łukasz Gil.
Wszyscy goście gorąco gratulowali objęcia stanowiska
nowemu komendantowi, a on
sam podziękował za zaufanie
i zapewnił, że korzystając ze

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych
szkoleniem
szybowcowym
na spotkanie
organizacyjne w dniu
19 listopada 2016
godz. 11:00
- lądowisko EPWC
- Świebodzice.
Na spotkaniu omówimy
możliwości
oraz warunki
szkolenia teoretycznego/
praktycznego
w zbliżającym się
sezonie 2017.

UWAGA!
Będziemy mieli dla
Państwa

5 wejściówek
na seanse
filmowe
w MDK!
Koniecznie
kupcie
naszą gazetę
FOT. KPP W ŚWIDNICY

Gazety Świebodzickiej. Pożar
wybuchł w kamienicy przy ul.
Strzegomskiej 32, w wyniku
zaprószenia ognia spłonęło
mieszkanie na poddaszu. Śmierć
poniosły dwie osoby.
Dym wydobywający się
z okien zauważył przechodzący
ulicą młody człowiek. Była 1.00
w nocy.
- Odprowadzałam swoją
dziewczynę i zauważyłem kłęby
dymu wychodzące z okna, podszedłem bliżej budynku i już
wiedziałem, że to pożar - opowiada Dawid. - Wbiegłem do
kamienicy, zacząłem stukać do
drzwi mieszkań. Potem od razu
zadzwoniłem na policję i straż
pożarną.
Służby były na miejscu po
kilku minutach i dzięki temu
ogień się nie rozprzestrzenił.
Dawid Łukaszewski uważa,
że nie zrobił niczego wielkiego.
- Każdy chyba zrobiłby to samo
- mówi skromnie.
Doceniając obywatelską postawę, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz przekazał młodemu człowiekowi gorące podziękowania i drobny upominek
- kosz słodkości.
- Tym drobnym prezentem
chciałbym wyrazić uznanie i serdecznie podziękować za ludzki
odruch, empatię, chęć niesienia
pomocy - mówił burmistrz.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za piękną postawę i przyłączamy się do gratulacji.
I
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swojego doświadczenia, będzie prowadził świebodzicki
komisariat najlepiej jak potrafi.
Nie obyło się również bez
podziękowań dla obecnego na
uroczystości, dotychczasowego Komendanta Komisariatu

Policji w Świebodzicach
- podinsp. Piotra Galickiego,
aktualnie dowodzącego jednostką w Strzegomiu.
W naszym komisariacie
rozpoczyna także służbę nowy
funkcjonariusz.
I

25 listopada!
Już 9 grudnia do Miejskiego
Domu Kultury ponownie zawita
premierowe kino. Najnowsze
produkcje filmowe zobaczą
zarówno najmłodsi,
jak i dorosła widownia.
Tytuły będziemy Państwu mogli
podać w następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej.
Ale już dziś mamy dla Was
wspaniałą wiadomość
- na najbliższy seanse będziemy
rozdawać bezpłatne
wejściówki!
Dzięki uprzejmości Miejskiego
Domu Kultury oraz Opolskiego
Kina Objazdowego każdorazowo
będziemy mieć dla naszych
Czytelników 5 biletów.
Aby je otrzymać, trzeba będzie
zadzwonić do Redakcji Gazety
Świebodzickiej i odpowiedzieć
na proste pytanie!
Szczegóły konkursu już
w następnym wydaniu GŚ,
które ukaże się 25 listopada.
Koniecznie kupcie
nasz dwutygodnik!

Po balkonach jak Spiderman

Policja zatrzymała
62-letniego
świebodziczanina.
Groził tasakiem,
zastraszał, niszczył
mienie, a na koniec
zaatakował policjanta

T

akiego obrazka policjanci i strażacy chyba dawno nie widzieli. Już samo wezwanie było dziwne: mężczyzna „wisi” na balkonie jednego z budynków. Gdy
przyjechali na miejsce okazało

się, że „spiderman” chce się dostać do mieszkania na I piętrze,
bo uważa, że należy do niego.
Sprawa jest dość osobliwa,
a sam mężczyzna ma na swoim
koncie ciemne sprawki - m. in.
groźbę odcięcia ręki... tasakiem.
Ryszard S. dał się ostatnio
dość mocno poznać świebodzickim funkcjonariuszom. Zaczęło
się od próby wymuszenia dokumentu o zrzeczeniu się mieszkania na jego korzyść.
Gdy zmarła żona Ryszarda S.,
spadkobiercy, a konkretnie dzieci i były mąż (bo lokal stanowił
własność kobiety i poprzedniego

Złapani prawie
na gorącym uczynku
wóch mężczyzn zostało
zatrzymanych tuż po tym,
D
jak ukradli dwie piły spalinowe

ze sklepu Bricomarche. Jednego
ze sprawców zatrzymał policjant, będący po służbie, a dzięki
jego pomocy ujęty został także
drugi ze współsprawców. Trzeci
opryszek, nieletni, jest poszukiwany do zatrzymania.
Zdarzenie miało miejsce 4 listopada. Kierownictwo sklepu
zgłosiło kradzież dwóch pił spalinowych, obsługa wskazała też,
że złodzieje uciekali ulicą 3 Maja.
Traf chciał, że w tym miejscu
znalazł się jeden z funkcjonariuszy, będący już po służbie. Zatrzymał złodzieja i powiadomił
kolegów o drugim sprawcy, który uciekł w stronę centrum mia-
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wydarzenia

sta. Po szybkiej interwencji drugi złodziej został zatrzymany na
ul. Wałbrzyskiej.
Po konfrontacji obsługa rozpoznała mężczyzn. Wymyślili
sprytny plan - jeden przerzucał
piły przez ogrodzenie, a dwaj
pozostali je odbierali.
Narzędzia udało się odzyskać,
sprawcy po przesłuchaniu przyznali się do kradzieży. Do zatrzymania pozostaje trzeci, nieletni sprawca. On także był już
wielokrotnie notowany i zatrzymywany, odbywał karę w zakładzie poprawczym, skąd uciekł.
Marek M. i Robert Sz. są dobrze znani świebodzickim funkcjonariuszom, byli wielokrotnie
karani. Za ostatni czyn grozi im
do 5 lat więzienia.
I

Krajowa Mapa Zagrożeń
- co świebodziczanom
najbardziej przeszkadza?

małżonka), postanowiły usunąć
z mieszkania niewygodnego
lokatora. Ten jednak chciał przechytrzyć rodzinę. Zwabił do
mieszkania prawowitego właściciela lokalu - czyli byłego małżonka żony, i pod pretekstem
wspólnego wypicia na pojednanie - próbował siłą zmusić go do
zrzeczenia się praw do mieszkania. Wprawdzie, taki dokument
nie miałby żadnej mocy prawnej, ale desperat wydawał się
być zdeterminowany. Jako argumentu użył potężnego, rzeźnickiego tasaka, którym - według
gróźb - miał odciąć delikwentowi rękę.
Przerażony właściciel podpisał w końcu jakieś oświadczenie,
ale nic z niego nie wynikało.
Ostatecznie niemile widziany
lokator został usunięty z mieszkania. No i zaczęło się - nachodzenie nowych lokatorów, grożenie, niszczenie drzwi do piwnicy, drzwi wejściowych, pogróżki w stylu „ja was wykończę”. A Ryszard S. znany był
z krewkiego charakteru i jak się

którego każdy mieszkaniec może przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one sprawdzone przez funkcjonariuszy,
którzy podejmą dalej działania.
Nie chodzi tu jednak o zgłaszanie typowych interwencji, ale
raczej o zjawiska o charakterze
długotrwałym i uciążliwym.
Świebodzice oczywiście też
widnieją na mapie, internauci
zgłaszają problemy, a policja je
weryfikuje, tzn. zawsze ktoś pojawia się na wskazanym miejscu
i jeśli występuje tam zagrożenie
- to są podejmowane działania
- czyli np. wystawiane mandatu,
legitymowane osoby, itp.

Od kilku miesięcy funkcjonuje internetowa mapa zagrożeń.
Oto, jakie zgłoszenia na mapie widniały w dniu 7 listopada
G nieprawidłowe parkowanie
- 4 zgłoszenia ul. Ofiar Oświęcimskich, Klonowa, Al. Lipowe
przy skrzyżowaniu z Krótką
(potwierdzone), Piłsudskiego
(w trakcie weryfikacji), Kolejowa (w trakcie weryfikacji)
G przekraczanie prędkości ul. Wolności (w trakcie weryfikacji)
G spożywanie alkoholu miejscach niedozwolonych - 7 zgłoszeń, okolice ul. Kolejowej,
Warszawianka (potwierdzone)
G gromadzenie się nieletnich
- podwórka na ul. Zwycięstwa,
Kolejowa (weryfikacja).
I

policjanta - art. 233, par 1 - grozi
mu za to do 10 lat więzienia. Do
tego za groźby karalne wobec
domowników grozi do 2 lat,
a zniszczenie mienia jest zagrożone karą do 5 lat więzienia.

Potyczki z ó i h
Przed nami V Świebodzickie Dyktando

Tak było w zeszłym roku

I

znów będą na nas czekać
pułapki językowe, te wszystkie rz, ż, h i ch, nie wspominając o pisowni z „nie”, liczebnikami, cząstkami i innymi
zawiłościami naszego piękneR E K L A M U J

rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne
K
narzędzie, za pośrednictwem

okazało - słów na wiatr nie rzucał.
Kulminacją była ostatnia akcja, czyli próba wejścia do
mieszkania przez balkon. I prawie się to Ryszardowi S. udało.
Gdy w niedzielę, 6 listopada,
wezwano policję i straż pożarną,
by zdjąć nieszczęśnika z balkonu
na parterze, ten, zamiast zejść,
wspiął się po drabinie strażackiej
na I piętro, wybił szybę doniczką
i dostał się do swojego - byłego
już - mieszkania.
Przerażeni lokatorzy nie musieli na szczęście wzywać policji - ta była na miejscu i natychmiast zatrzymała krewkiego
mężczyznę. Ale i tu nie obyło się
bez walki - Ryszard S. zaatakował jednego z policjantów metalowym prętem i... złamał mu palec.
Tym razem mu się nie upiecze
- wstąpiono wobec niego
z wnioskiem o areszt i sąd przychylił się do wniosku prokuratury.
62-latek będzie odpowiadał za
kilka czynów - czynną napaść na

go, ale jakże trudnego języka.
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
wspólnie z Urzędem Miejskim
już po raz piąty organizuje
Świebodzickie Dyktando. Dla
S I Ę !

t e l .

młodzieży i dorosłych połączone pań polonistek z naszych
szkół przygotowują ortograficzne „potworki”. Kto raz spróbował wie, że warto, bo pisanie
dyktanda to świetna zabawa,
wyjątkowa atmosfera i doskonałą okazja do ćwiczenia!
V Świebodzickie Dyktando
odbędzie się 24 listopada
(czwartek), o godz. 17:00 w PZSI
w Cierniach.
Dyktando może pisać każdy,
kto nie ma wykształcenia polonistycznego i jest mieszkańcem
Świebodzic. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada.
Dyktando odbywa się jak
zawsze pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza który jest
także fundatorem słynnych, mistrzowskich piór, które otrzymują Mistrzowie Ortografii
w swoich kategoriach.

6 6 0

1 5 7

O znieważaniu osób w zasadzie
nie ma co wspominać.
Najbliższe dwa miesiące,
decyzją sądu, awanturnik spędzi
w areszcie.
I

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie szkoły:
http://www.pzsi.edukator.
com.pl/
Program dyktanda:
1. Rejestracja uczestników
- od godz. 16.30 do godz. 17.00
2. Rozpoczęcie dyktanda
- godzina 17.00 (powitanie,
przedstawienie Jury, przypomnienie zasad) - Burmistrz
Miasta, Dyrektor Szkoły.
3. Kodowanie prac i pisanie
tekstu - godz.17.15 do 18.00
4. Przerwa - od godz. 18.00
do 18.45 - sprawdzanie prac
przez Jury, program artystyczny, poczęstunek.
5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie
dyktanda - godz. 19.00 - przewodniczący Jury, Burmistrz
Miasta, Dyrektor Szkoły.
I
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Pięknie i duchowo na cmentarzu 2 listopada
Niech tam sobie inni obchodzą
Halloween - naszym zdaniem
polskie Święto Zmarłych ma
wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.
To chwile zadumy, odwiedzanie
grobów, zapalnie światełka dla tych,
których już z nami nie ma
- ale wciąż trwają w naszych sercach.
Zdjęcie Adriana Sitko
z wieczornej wizyty na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej pokazuje,
że święto to ma jeszcze
inny wymiar - pięknego obrazu,
pełnego migotliwych świateł,
półcieni, skłaniającego
do ciepłych wspomnień
i bycia razem w tym dniu.

FOT. ADRIAN SITKO

czwartek, 10 XI 2016

FOT. ARCHIWUM POLICJI

6

Półmetek kadencji

wieści z miasta
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czwartek, 10 XI 2016
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samorządu - otwarte spotkania burmistrza
i radnych z mieszkańcami Świebodzic

W

aśnie w listopadzie
mija połowa kadencji burmistrza oraz
radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach na lata
2014-2018. W myśl dobrej praktyki, przyjętej od początku sprawowania funkcji przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
mieszkańcy miasta będą mogli
wziąć udział w otwartych spotkaniach, na których będzie
można nie tylko podsumować
podjęte w ostatnich 10 latach
działania, ale przede wszystkim
zadać pytania, poruszyć palące
kwestie i bezpośrednio porozmawiać z władzami samorządowymi.

Spotkania tradycyjnie będą
organizowane w poszczególnych dzielnicach:
G 16 listopada (środa), Miejski Dom Kultury ul. Wolności
13, godz. 18:00
G 17 listopada (czwartek), Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, ul. Mieszka
Starego 4, godz. 18:00
G 23 listopada (środa), Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Ciernie 30, godz. 18:00
G 30 listopada (środa), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Ofiar Oświęcimskich 48, godzina 18:00.
W spotkaniach weźmie udział
Burmistrz Miasta Bogdan Kożu-

chowicz oraz radni Rady Miejskiej.
- Gorąco zapraszam Państwa
do wzięcia udziału w spotkaniach, jestem otwarty na dialog
i szczerą rozmowę, a wiem, że
nie każdy ma czas i ochotę, by
przyjść na spotkanie do ratusza
- podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Dialog z mieszkańcami i przejrzystość działań władzy to naczelna zasada, jaką kieruje się
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Przykładem na to jest chociażby działająca od wielu lat
i ciesząca się dużym powodzeniem zakładka na internetowej
stronie miasta „Mieszkańcy py-

Złóż wniosek o dotacje na przyłącze
kanalizacyjne

Młodzieżowa Rada Miejska - pracuje
nad ważnymi dla młodych tematami

niosek w wersji elektronicznej jest już aktywny,
W
zatem tym bardziej zachęcamy

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).
Ponieważ gmina musi już
składać raporty potwierdzające
osiągnięte dzięki inwestycjom
w kanalizacje efek-

tom ekologicznym, konieczne
jest przyłączenie się do sieci
wszystkich mieszkańców. Kto
się nie podłączy - będzie obciążany karami finansowymi.
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, Rynek 1.

czwartek 27 października br. odbyła się zapowiaW
dana już wcześniej VIII sesja

Państwa do złożenia dokumentu
o dotację na budowę przyłącza
kanalizacyjnego do swojej posesji. Można otrzymać z budżetu
miasta do 3 tys. zł.
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 przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające

tają, burmistrz odpowiada”. Za
jej pośrednictwem każdy świebodziczanin może zadać burmistrzowi pytanie w nurtującej go
sprawie.
Od trzech lat mieszkańcy
mają także wpływ na kształt
budżetu gminy, poprzez zgłoszenia inwestycji do budżetu obywatelskiego.
Od blisko 10 lat wydawana
jest nasza gazeta samorządowa,
która na bieżąco informuje Państwa o najważniejszych inwestycjach, uchwałach podejmowanych na sesji, wydarzeniach społecznych i kulturalnych.
I

Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Świebodzicach. Na sesji poruszonych zostało kilka zagadnień, m. In. propozycja zmiany

Młodzi radni
byli w Sejmie

rozkładu autobusów, aby precyzyjniej dostosować go do godzin zajęć lekcyjnych, pomysł
zmodernizowania miejskiej
kręgielni, czy prowadzenie audycji w miejskim radiowęźle.
Na sesji rozpoczęły się także

prace nad opracowywaniem
przyszłorocznej Gry Miejskiej
skierowanej do przedszkolaków, bądź uczniów klas I-III
szkoły podstawowej. Kolejna
sesja 10 listopada.
I

18 października Natalia Zięba
i Natalia Moska,
czyli przewodnicząca
i wiceprzewodnicząca MRM
uczestniczyły w konferencji
pn.: „Czy i komu potrzebne
są młodzieżowe rady?”
Panie radne m. in. zwiedziły
Sejm i miały okazję
rozmawiania z wieloma
politykami.

Rekultywacja za... 12 groszy
ak proszę Państwa to nie żart - za taką kwotę
- i to brutto - zostanie zrealizowana rekultyT
wacja naszego wysypiska śmieci w Starym

Jaworowie.
O tej dość zaskakującej kwocie mówił podczas
sesji burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Zostały złożone trzy oferty, w cenach bardzo
rozbieżnych - najniższa opiewała na 12 groszy,
najwyższa - na 4 mln złotych - mówił zdumionym radnym.

Gmina - po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od kontrahentów - wybrała ofertę najniższą,
i najkorzystniejszą finansowo. Firma, która przeprowadzi rekultywację, będzie to robić w oparciu
o pozyskiwane od innych podmiotów materiały
(i za to będzie od nich pobierać pieniądze).
Materiały, użyte do rekultywacji, nie są niebezpieczne dla środowiska i są zgodne z przepisami dotyczącymi prowadzenia tego typu działań.

Wsparcie z WFOŚ na kanalizację
G

mina Świebodzice otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dotyczy ono realizacji zadania
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 146-150 (odcinek
A121, A125-130) w Świebodzicach”.

Całkowita wartość tej inwestycji to
216 100,42 zł netto, natomiast otrzymane wsparcie finansowe uzyskane z WF
OŚiGW w postaci dotacji w kwocie 40
000,00 zł oraz pożyczki w kwocie
40 000,00 zł.
Przedmiotowa inwestycja miała na
celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie budynków przy ulicy
Ciernie 146-150 w Świebodzicach wraz

z likwidacją odbiorników bezodpływowych. Projekt polegał na wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeniu nowoprojektowanej sieci do kolektora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wykonano
nowy odcinek kanalizacji sanitarnej
z rur PCV o średnicy DN200 i DN160
o długości 209,51 mb oraz zainstalowano 9 szt. studni kanalizacyjnych DN

1200. Wykonawcą niniejszej inwestycji
była firma „BIN-POL” Spółka Jawna
z siedzibą w Wałbrzychu.
To kolejne wparcie pozyskane przez
naszą gminę z Wojewódzkiego Funduszu w tym roku. Dzięki dotacjom
i nisko oprocentowanym pożyczkom
zostało zrealizowanych kilka tego typu

odcinków - m. in. budowę kanalizacji
sanitarnej ul. Ciernie 40, b, c, d, czy
przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją
osadników ścieków w rejonie budynków ul. Świdnicka nr 1, 3, 5, 7 i ul.
Wolności nr 10, 12.
I
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Trzy pytania do... Urszuli Drabik, Prezes Śnieżka-Invest, laureata tegorocznej edycji
Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej Gryf

Z optymizmem w przyszłość
G Gazeta Świebodzicka: Pani prezes,

co oznacza dla firmy otrzymanie tej
prestiżowej nagrody?
Urszula Drabik: - Jesteśmy niezmiernie dumni z nagrody przyznanej
nam przez Kapitułę konkursu Dolnośląskiego Gryfa. To szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz rozwoju
naszego województwa, poparte wieloletnią, ciężką pracą wielu ludzi. Nasza

najsilniejsza i najbardziej znana marka
Michałki ® wspaniale wpisuje się
w nasz region, już od 50 lat jest jego
słodką wizytówką.
G Co jest źródłem sukcesu zakładu,
który istnieje na rynku już ponad
70 lat?
- Firma Śnieżka - Invest to firma
rodzinna, ze 100% polskim kapitałem,
która z optymizmem patrzy w przy-

szłość. Prócz niesamowitej staranności
i skupianiu się na utrzymaniu wysokiej
jakości naszych produktów, wychodzimy do klienta z nowymi propozycjami.
W naszym sklepie firmowym można
nabyć już ciasteczka wyprodukowane
na oryginalnej recepturze pod marką
Michałki ®.
G Jakie znaczenie ma ta nagroda dla
Świebodzic?

- Przyznanie nam tak zaszczytnej
nagrody, to również wspaniała promocja dla miasta Świebodzice. Pragnę tylko nadmienić, że Śnieżka-Invest od
wielu lat jest jednym z kluczowych pracodawców w naszym regionie, zatrudniającym w 90% kobiety. Prócz naszej
standardowej działalności, staramy się
również wspierać inicjatywy lokalne,
pomagać szkołom, stowarzyszeniom.

Za cenę własnego życia
Ewa Kowalik

P

olicjant to najniebezpieczniejszy zawód w naszym kraju, a przez ostatnie 25 lat, polskich policjantów zginęło dwa razy więcej, niż polskich żołnierzy - mówili na spotkaniu autorskim
w świebodzickiej bibliotece
Joanna i Rafał Pasztelańscy,
autorzy książki Policjanci, za cenę życia. Spotkanie odbyło się
w sobotnie przedpołudnie i pomimo dość wczesnej pory zgromadziło dużą grupę zainteresowanych tematyką osób wraz
z Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Janem Klepcem, który jest stałym gościem spotkań
bibliotecznych.
Joanna i Rafał Pasztelańscy to
dziennikarze, którzy przez lata
swojej pracy z niezwykłym oddaniem i wiarygodnością dokumentowali wydarzenia, które
w latach 90- tych znalazły się na
czołówkach gazet i programów
telewizyjnych. Rafał Pasztelański, który jest ekspertem od spraw
przestępczości zorganizowanej
przyznał, że ta książka jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy policji, których praca
złożyła się na jego ponad 20letni dorobek dziennikarski
w branży dziennikarstwa kryminalnego.
Intencją autorów było również pokazanie stróżów prawa
jako zwyczajnych ludzi, a nie filmowych bohaterów o żelaznych

nerwach, których nic nie jest
wstanie zaskoczyć oraz codzienne policyjne obowiązki w kontekście problemów z jakimi muszą się zmagać w swoich jednostkach każdego dnia. Autorzy
powiedzieli, iż zależało im przede wszystkim na tym, aby ukazać ogrom pracy policji powiązany z niezmiernym ryzykiem i niepewnością, czy bezpiecznie wrócą do swoich domów i rodzin po odbytej służbie.
Książka ta jest również wyrazem hołdu dla tych policjantów,
którzy oddali swoje życie pełniąc służbę w policji, bądź będąc
wiernym policyjnej przysiędze,
która bezpieczeństwo obywateli
nakazuje strzec nawet z narażeniem własnego życia. Tak pojmował swoją służbę w policji
jeden z bohaterów tej książki
Marek Dziakowicz, wałbrzyski
policjant, dzielnicowy, mieszkaniec pobliskiego Mokrzeszowa,
który oddał życie ratując tonącego 16-latka, który pomimo bezwzględnego zakazu kąpieli,
wszedł do morza w Gąskach nad
Bałtykiem.
Gośćmi tego spotkania byli
również Mirela Dziakowicz,
żona Marka oraz Dariusz Kubiszewski, policjant i przyjaciel
Marka, dzięki zaangażowaniu
którego autorzy odwiedzili Świebodzice i którego ciepło komplementował Rafał Pasztelański,
stawiając go za wzór policjanta.
Podobnie zresztą jak Marka
Dziakowicza, który za wierność

przysiędze zapłacił najwyższą
cenę.
Na spotkaniu nie zabrakło
także pytań od naszych czytelników na temat pracy milicji
w czasach PRL, której działania
nie zawsze sprawiały, że obdarzano ich obywatelskim zaufaniem. Nasz Gość przyznał, że
zwłaszcza w okresie ustroju komunistycznego zawód ten nie
cieszył się dobrą opinią w społeczeństwie. Jednak było to spowodowane wcieleniem kandydatów w szeregi partii, która
często kreowała ich sposób myślenia i zlecała im zadania bardzo często krzywdzące jednostkę społeczną.
Podczas spotkania powrócono
także m.in do sprawy zabójstwa
Generała Marka Papały. Jednak
okoliczności jego śmierci jak
twierdził pan Rafał, który uczestniczył w prowadzonym procesie

Kulturalny listopad w MDK

na trzy ciekawe wydarzenia
do Miejskiego Domu Kultury
Zapraszamy
17 listopada, wystawa „Dwie dekady
G

przyjaźni”
To bardzo interesująca wystawa, przygotowana z okazji jubileuszu 20. rocznicy partnerstwa pomiędzy Gminą Świebodzice,
a niemieckim miastem Waldbröl.
Znajdą na niej Państwo archiwalne zdjęcia
i dokumenty, a historii nawiązania przyjaźni
i najważniejsze wydarzenia związane z polsko-niemiecką współpracą przybliżą autorki
wystawy: Małgorzata Grudzińska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach oraz B. Kaczmarek, wicedyrektor Publicznego Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.
Zapraszamy 17 listopada 2016 o godzinie
18.00 do Miejskiego Domu Kultury, przy
ulicy Wolności 13.
G 24 listopada, spektakl „Gałązka jaśminu
albo Ilion”

Spektakl wystawią aktorzy z TEATRU
NA LEWĄ (Miejska Biblioteka Publiczna
- Centrum Kultury w Pieszycach)
G Autor tekstu: STANISŁAW SROKOWSKI
G Obsada:
MARCELINA SŁOMIAN
FILIP ORLIŃSKI
G Reżyseria: GRZEGORZ STAWIAK
G O spektaklu:
Metaforyczny spektakl o... miłości :-)
Dlaczego z nią tak trudno? Dlaczego umiera? Ile trzeba/można oddać siebie temu drugiemu? Dużo w nim młodości, bardzo ważnych pytań i rozterek.
Czas: ok. 50 minut
24 listopada, godz. 18:00
G 25 listopada. Czernobyl - 30 lat po katastrofie
Spotkanie autorskie z Jerzym Wierzbickim.
25 listopada, godz. 14.00
Zapraszamy serdecznie.

nigdy nie zostaną do końca wyjaśnione, ponieważ w dalszym
ciągu wielu osobom odpowiedzialnym za wznowienie śledztwa na tym nie zależy. Jest wiele
materiałów dowodowych świadczących, kto był sprawcą zabójstwa, jednak prokuratura o nich
głucho milczy.
Poza omawianą książką, która jest wspólnym dziełem państwa Pasztelańskich, mieszkańcy naszego miasta mogli wysłuchać opowieści Pani Joanny,
która jako jedna z niewielu
kobiet relacjonowała wybory
w Iranie z pałacu prezydenckiego w Teheranie. Dziennikarka

mówiła, że wyjazd ten był dla
niej niezwykłym przeżyciem,
gdzie mogła poznać ludzi o zupełnie innej kulturze, choć przyznała, że tych krajach należy
przestrzegać panujących reguł
dotyczących choćby najdrobniejszych części noszonej garderoby - dotyczy to szczególnie
kobiet - chustka na głowie musi
być odpowiednich rozmiarów,
aby przykrywała dokładnie włosy. Kobiety w tych krajach mają
inne prawa, niż mężczyźni, jednak z pewnością bardziej liberalne niż kiedyś. Zdaniem dziennikarki, to media są w znacznej
mierze odpowiedzialne za to, jak

REKLAMUJ SIĘ ZA GROSZE!
ZADZWOŃ: 660 157 518

Piszcie do nas!

gazeta.swiebodzicka
@swiebodzice.pl

postrzegamy ludzi o innych
zwyczajach. To nie jest też tak,
że kobiety są tam skazane na
całkowitą niewolę ze strony
swoich mężów. Tam również
żyją mężczyźni wrażliwi, którzy
chcieli by, aby ich kobiety mogły
żyć i ubierać się inaczej, ale jest
ich ciągle zbyt mało, aby walczyć zatwardziałymi przekonaniami religijnymi.
Po spotkaniu nasi wyjątkowi
goście złożyli pamiątkowe autografy na egzemplarzach bibliotecznych swojej nowowydanej
książki „Policjanci za cenę życia” i podziękowali za miłe, ciepłe przyjęcie.
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Śniadanie daje moc!
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W

szyscy wiemy, że
zdrowe, pożywne
śniadanie jest bardzo ważne. Najmłodsi uczniowie z Publicznego
Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi nie tylko o tym
wiedzą - ale i wprowadzają
w życie. We wtorek, 8 listopada,
zaprosili na pyszne zdrowe śniadanie oraz wesoły spektakl
gości, rodziców, dziadków i nauczycieli.

Opowieść o królewnie Witamince, która zamiast owoców
i warzyw wołała czekoladę i ciasteczka, bardzo się wszystkim
podobała. Maluchy grały wspaniale i z ogromnym zaangażowaniem, wrażenie robiła także
fantazyjna scenografia i kostiumy - to dzieło rodziców.

oświata

Po przedstawieniu dzieci
zaprosiły gości do degustacji
wspaniałych przysmaków, które
zostały przygotowane także
wspólnie z rodzicami. Stoliki
wyglądały kolorowo i apetycznie, a na nich można było znaleźć zdrowe kanapki z ciemnego
pieczywa, z twarożkiem, kiełkami, rzodkiewką i innymi smakowitościami. Do tego owocowe
sałatki, warzywne koktajle, jogurty, smoothie - a wszystko nie
tylko bardzo smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. Zero słodyczy, chipsów i innych, niezdrowych przekąsek!
Zaproszeni goście chętnie
degustowali tak wspaniałe śniadania. Byli wśród nich: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Prezes Spółdzielni Mieszkanio-

wej w Świebodzicach Elżbieta
Krzan oraz Wiceprezes Sylwia
Wawrzyńczyk, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Zofia Choińska,
dyrektor Przedszkola nr 2 Alicja

Mokrzyńska oraz dyrektor
PZSPG Teresa Walczak-Jusiel
i wicedyrektor Renata Kaczmarek..
- Przygotowaliście nie tylko
fantastyczne przedstawienie, ale

i pyszne i zdrowe jedzenie,
jestem pod ogromnym wrażeniem - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Warto podkreślić, że w szkole
od dłuższego czasu propagowa-
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ny jest zdrowy styl życia i odżywiania się, uczniowie spotykają
się także z panią dietetyk, która
opowiada o właściwym i zbilansowanym żywieniu.
I

Dzień Postaci z Bajek
listopada 2016 roku Szkoła
Podstawowa nr 3 zamieniła
4
się w baśniową krainę, ponieważ

świętowano tu Dzień Postaci
z Bajek. Dzięki zaangażowaniu
rodziców, uczniów i wychowawców było naprawdę fantastycznie, ponieważ na twarzach
wszystkich gościły uśmiechy,
było głośno, kolorowo i wesoło.
Przebrały się nawet panie nauczycielki i pani dyrektor, która
za podjęcie zabawy otrzymała
gromkie oklaski. Tego dnia zespół teatralny Kolorowa Maskarada przygotował spektakl na
podstawie baśni Braci Grimm

„O czterech muzykantach z Bremy”.
W projekcie teatralnym udział
wzięli: Marika Szulc, Kamila
Dominik, Aleksandra Rolla,
Oliwia Spadło, Konrad Konisiewicz, Wiktor Sieradzki Cyprian Ziemnicki, Oliwia Parkitna, Mateusz Młyńczyk, Karolina Siodlarz, Oliwia Ciszak,
Ela Chlebowska, Weronika
Markowicz, Oliwia Kończewska, Aleksandra Grabowska,
Emilia Drabo. Pomysłodawcą
i organizatorem imprezy była
pani Agnieszka Kiryczuk.
I

Jabłuszko

z szelmowskim uśmiechem
Zobaczcie Państwo sami, jaka piękna buźka
i łobuzerski uśmieszek.
Takie wesołe i uśmiechnięte jabłko wyrosło sobie
w Świebodzicach - w ogrodzie burmistrza Bogdana
Kożuchowicza. Aż szkoda będzie zerwać i zjeść...

Strrrasznie na świetlicy

Czarownice, kościotrupy i inne stwory opanowały świetlicę Środowiskową
Tęczowa Gromada. Wszystko oczywiście z okazji Halloween.
W świetlicy odbyła się dyskoteka, na wychowanków czekały nie tylko przekąski
i pizza, ale również liczne konkursy z nagrodami.

Witaj, maluszku!
Takie urocze „dyplomy” otrzymują w naszym mieście rodzice
nowo narodzonych dzieci. Podczas wystawiania aktu
urodzenia przekazuje je Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
a pod życzeniami widnieje podpis Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza. Prawda, że to miła pamiątka?

Pasja do gór i nie tylko
Gazeta Świebodzicka
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pasji, o wyprawach - a było ich
naprawdę wiele, i aktualnie podejmowanych działaniach.
Od wielu lat Piotr Snopczyński jest organizatorem cieszącego się dużym zainteresowaniem
wydarzenia kulturalnego - Dni
Gór. Uhonorowaniem jego działalności w dziedzinie kultury
była otrzymana niedawno nagroda Prezydenta Świdnicy.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

imalaista, pasjonat gór,
ratownik górski, pedagog, animator kultury
- Piotr Snopczyński,
był gościem Gimnazjum nr 1 im.
Sybiraków w Świebodzicach.
Spotkanie z uczniami i nauczycielami odbyło się w czwartek, 3 listopada.
Świdnicki himalaista opowiedział młodym ludziom o swojej

oświata

Mistrzowie wiedzy
o zdrowiu

KRÓTKO...

Żywa lekcja
przyrody
piątek, 28 października uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 4 mieli okazję uczestniW
czyć w żywej lekcji przyrody dotyczącej życia

gadów, a szczególności węży dusicieli. Szkołę
odwiedzili pracownicy Agencji „Klaps Art”
z Krakowa, którzy wprowadzili uczniów w tajniki budowy i funkcji życiowych tych fascynujących zwierząt.
Opiekunka węży przekazywała uczniom ciekawostki dotyczące budowy gadów, ich odżywiania, trybu życia, środowiska występowania.
Obalała też mity dotyczące gadów, na przykład
to, że są zimne czy mają grubą skórę.
Były to niezwykle interesujące zajęcia.
Uczniowie byli zafascynowani wężami, które
mogli dotknąć.

M

łodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach odniosła kolejny wielki sukces! 19 października uczestniczyła w XII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
o Zdrowiu, który odbył się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie
Górnej.
Uczestnikami imprezy byli
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną z placówek
województwa dolnośląskiego.
Rywalizacji przyświecały hasła
związane ze zdrowym trybem
życia, prawidłowym rozwojem
fizycznym, psychicznym i społecznym.
Konkurs składał się z części
teoretycznej i praktycznej. Biorący w nim udział musieli wykazać się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Określali

zawartość szkolnych apteczek,
wskazywali na zagrożenia związane z Internetem, rozróżniali
ziarna zbóż, rozwiązywali testy
i zagadki o tematyce prozdrowotnej. W tym obszarze nasza
świebodzicka ekipa oczywiście
nie zawiodła!!! Była najlepsza
ze wszystkich drużyn z województwa!
Prawdziwą furorę chłopcy
z naszej szkoły zrobili prezentując reklamę produktów pełnoziarnistych. Na tle odpowiedniej
scenografii żywo wyrapowali
potrzebną wszystkim naukę:
,,Kiedy zjadasz z ziarnem buły,
Wtedy rosną ci muskuły.
Więc na zdrowe buły stawiaj
I kondycja się poprawia!
Biały chlebuś nie jest mega,
Nie jedz więc białego chleba!
Sezam no i siemię lniane...

Już jelitka odetkane!”
Dużo humoru, zdrowy dystans wobec poważnych tematów,
a przede wszystkim umiejętność
wykorzystywania wiedzy w praktyce przyniosły drużynie z Zespołu Szkół Specjalnych I Miejsce! A oto nasi zwycięzcy: Dawid Przyworski, Michał Wiśniewski, Tomasz Zawadzki,
Sylwester Olszewski, Adam
Stosik.
Dyrekcja ZSS w Świebodzicach dziękuje nauczycielom
- p. Joannie Organie i p. Aurelii Trybule - za przygotowanie
uczniów do zmagań konkursowych.
Szczególnie dziękujemy Urzędowi Miasta Świebodzice za
organizację przejazdu naszych
uczniów do Piławy Górnej.
I

Sensoplastyka
- co to takiego?
d września w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzone są zajęcia sensoplastyczne dla dzieO
ci, które uczęszczają na świetlicę szkolną. Dzięki

kolorowej stymulacji wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

G Wspierają rozwój zmysłów
G Wspomagają budowanie świadomości ciała

i przestrzeni
G Dbają o usprawnienie ruchowe
G Wpływają na rozwój mowy
G Poprzez wspólne działania pogłębiają kontakty emocjonalne
G Wspierają rozwój poznawczy
Zajęcia prowadzone są przez trenera sensoplastyki p. Paulinę Chmielewską.

Pasowanie
na ucznia
o wielkie przeżycie dla maluchów, rozpoczynających edukację w szkole. Pasowania na
T
ucznia odbyły się we wszystkich miejskich pod-

stawówkach, we wszystkich tych wydarzeniach
towarzyszył pierwszakom Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz wiceburmistrz
Krystian Wołoszyn. Na zdjęciach uroczysta
chwila pasowania na ucznia w SP 4 i SP 3.

Pó tony karmy
12
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dla porzuconych zwierzaków!
W

dniu 28 października br.
w Publicznym Zespole
Szkół
Integracyjnych
w Świebodzicach odbył się
finał akcji „Mania Pomagania. Serducho dla schroniska”, w którą oprócz
szkolnej społeczności zaangażowała się
siłownia OSiR, Lecznica Weterynaryjna
„Stiopka” i Pracownia Urody.
Wspólnymi siłami przez miesiąc
udało nam się zebrać pół tony karmy dla
psów i kotów, mnóstwo kocy, kołder,
zabawek, kojce i 500 zł w gotówce.
Wszystkie te dary ledwo zmieściły się
w holu szkoły na Cierniach, a aby przewieźć je do Fundacji „Mania Pomagania” w Jedlinie i do schroniska w Wałbrzychu musieliśmy się zwrócić o pomoc do firmy transportowej PHU
Grzegorz Słowik , która natychmiast
przysłała auto dostawcze z cudownym
kierowcą panem Adamem Słowikiem.
I tak po wręczenie podziękowań
przez panią dyrektor Magdalenę Stą-

por koordynatorom pozaszkolnym akcji, tj. panu Mateuszowi Brzuchaczowi,
pani lek. wet. Elizie Biernackiej i pani
Sylwii Kulanek - zapakowaliśmy pół

tony karmy, koce, kołdry i pojechaliśmy
prosto do Fundacji i do schroniska.
Widok dziesiątek smutnych psich
i kocich oczek w boksach spowodował,

że wraz z zakończeniem zbiórki, przystąpiliśmy do kolejnej akcji „Bieg na
6 łap”, do udziału, w której serdecznie
wszystkich zachęcamy. Co dzień od
10.00 do 13.00 (wydawanie psów do
11.30) w schronisku przy ul. Łokietka
w Wałbrzychu jest możliwość wyprowadzenia psów na spacer po naprawdę
uroczej okolicy. Można połączyć przyjemne z pożytecznym i zafundować
wyprowadzonym pieskom uśmiech od
ucha do ucha. Widok bezcenny. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania
zwierzaków.
I nasz stały apel. Nie kupuj - adoptuj!
Szkolni koordynatorzy akcji: Justyna Gąsior, Agnieszka Różycka,
Magdalena Półtorak, Violetta Siwiak.
W następnym numerze napiszemy
o kolejnej, pięknej akcji uczniów z ZSI
- też skierowanej do bezdomnych zwierząt.

Dziś najmodsze maluszki z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II
Grupa MISIE
Mikołaj Bednorz,
Antoni Czajkowski,
Miłosz Gazdowski,
Jakub Grolewski,
Franciszek Gulak,
Leon Jędrzejewski,
Mikołaj Krist,
Dominik Kujawa,
Zofia Morka,
Wojciech Przypek,
Wojciech Szenderski,
Mariusz Stawicki,
Antoni Stryjek,
Jan Wojdyła,
Mikołaj Zamorski,
Mikołaj Boniecki.
Wychowawcy:
Paula Żołnowska,
Agata Krynicka,
Agnieszka Cholewa
i Aleksandra Kocik.

Rusza fotowoltaika
mina w partnerstwie z Aglomeracją Wałbrzyską będzie
G
ubiegała się o dofinansowanie na

montaż paneli fotowoltaicznych
w ramach działania 3.1 C pn.
,,Produkcja i dystrybucja energii
ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 ogłoszonego
przez Dolnośląską Instytucję
Pośredniczącą we Wrocławiu.
Spotkanie poświęcone zasadom aplikowania i realizacji projektu odbyło się w magistracie
w środę, 9 listopada. O szcze-

gółach napiszemy w następnym
wydaniu Gazety Świebodzickiej.

REKLAMUJ SIĘ
ZA GROSZE!

ZADZWOŃ: 660 157 518

50 lat razem
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Najwyższe filatelistyczne
społeczeństwo
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wyróżnienie dla Zbigniewa Gałusińskiego

W

Piękny jubileusz 50 lat małżeństwa świętowali Państwo
Janina i Wacław Horbaczowie. Uroczystość odbyła się
w świebodzickim Urzędzie Stanu Cywilnego. Dostojni jubilaci
zawarli związek małżeński 21.07.1966r. w Iwie (dawne
ZSRR).
Z okazji jubileuszu otrzymali pamiątkowe medale, nadane
przez Prezydenta RP. Wręczył je Burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz.
Szanownym małżonkom życzymy zdrowia, pomyślności
i kolejnych, wspólnych lat w miłości i zgodzie.

czwartek, 10 XI 2016

dniach 9 -11 września br. w Iławie odbył się XXI Walny
Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Filatelistów,
na którym 12 filatelistom nadano
godność Członka Honorowego
PZF. Wśród nich był członek
świebodzickiego Koła PZF
Zbigniew Gałusiński. Wyróżnienie to wręczył Mu Prezes Zarządu Okręgu PZF w Wałbrzychu Henryk Jeziorski podczas
uroczystości otwarcia Wystawy
Filatelistycznej „65 lat Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego
w Świebodzicach” w dniu 14
października 2016 r.
Zbigniew Gałusiński swoją
przygodę z filatelistyką rozpoczął jako uczestnik młodzieżowy w 1954 a od 1958 roku jako
członek Kola PZF w Świebodzicach. Filatelistykę kontynuował

Niektórzy byli pierwszy raz...

W dniach 20-21.10.2016r.
podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy
wraz z opiekunami wybrali się
na wycieczkę w malownicze tereny
Karkonoszy.
Udało się zwiedzić Mysłakowice,
Kowary, Karpacz i miasteczko
Western City w Ścięgnach.
Wyjazd był dobrą okazją
do zintegrowania całej grupy i zrobił
na uczestnikach ogromne wrażenie.
- Zgłębiliśmy wiedzę o najciekawszych
budowlach świata i Dolnego Śląska.
Dla niektórych podopiecznych był to
pierwszy wyjazd do Karpacza dlatego
z takim zaciekawieniem uczestniczyli
w wycieczce - mówi Izabela Gaweł,
Kierownik ŚDS.

po swoim ojcu Czesławie, przekazał swoim dzieciom Izabeli
i Mirosławowi a następnie
wnuczkom Alicji Łuszczynie
i Jagodzie Gałusińskiej.
Autor wielu publikacji i artykułów filatelistycznych, członek
zespołów autorskich publikacji
„Ruch filatelistyczny w Świebodzicach 1948-2010, „Bibliografia historii poczty i filatelistyki
w Świebodzicach” oraz „Filatelistyka Młodzieżowa w Świebodzicach 1951-2016”. Laureat
statuetki „Prymus” w kategorii
„Najlepszy zespół roku” za 2001
rok oraz medalu „Za Zasługi dla
rozwoju publikacji filatelistycznych” za 2010 rok.
Opiekun Młodzieżowych Kół
Filatelistycznych, funkcję tę
sprawuje do chwili obecnej.

Za działalność filatelistyczną
został 2001 roku odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Otrzymane wyróżnienie jest
ukoronowaniem 62-letniej działalności filatelistycznej.

Gratulujemy otrzymanego
wyróżnienia i życzymy dalszych
sukcesów i satysfakcji z działalności organizacyjnej.
Zarząd Koła 1 PZF
w Świebodzicach

Gdzie tym razem „zaniosło” seniorów

Nie usiedzą na miejscu,
zwiedzają, poznają
Europę i świat.
W lecie byli w urokliwej,
ale surowej Norwegii,
a w październiku zwiedzili
malowniczą Rumunię.
Członkowie Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów mają
jak zawsze mnóstwo
energii i radości,
a przy okazji
nie zapominają
o lokalnym patriotyzmie.
Na wyprawę i zwiedzanie
rumuńskich zabytków
obowiązkowo zabrali
flagę Świebodzic.

Przygotuj najpiękniejszą kartkę i ozdobę świąteczną

B

urmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz
ogłosił już doroczne
konkursy na Najładniejszą kartkę świąteczną oraz
Najładniejszą ozdobę świąteczną. Zapraszamy do tworzenia
niepowtarzalnych świątecznych
dzieł, Fantazja i oryginalność
w użyciu materiałów mile widziane!
G Magia świąt Bożego

Narodzenia

Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 listopada 2016 r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul.
Rynek 1, a także w Wydziale
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Świdnicka 7,
pokój nr 3 (poniedziałki, środy,
czwartki w godz. 7:30-15:30,
wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:3015:00) lub nadsyłać pocztą na
adres: Urząd Miejski, ul. Rynek
1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Magia Świąt
Bożego Narodzenia”.
Forma: Technika dowolna
(farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne). Format: Kartka świą-

teczna w dowolnym formacie,
w kształcie prostokąta, gdzie
krótszy bok stanowi jego podstawę, (układ pionowy).
G Konkurs
na najładniejszą
ozdobę świąteczną
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
z Gminy Świebodzice. Na konkurs należy zgłaszać prace
wyłącznie własnego autorstwa.
Do każdej pracy powinna być
dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki do której
uczęszcza. Prace będą oceniane
indywidualnie przez powołaną
do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa
i gimnazjum) Głównym kryterium oceny prac będą walory
artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji
świątecznej oraz samodzielność
wykonania. Dla zwycięzców
konkursu organizatorzy przygotują nagrody.
Konkurs dopuszcza różne
formy i techniki wykonania pracy.

Prace powinny być złożone
w siedzibie organizatora - Urząd
Miejski w Świebodzicach, ul.
Świdnicka 7, pok. nr 2 lub 4
(Wydział Edukacji i Spraw Spo-

łecznych), w terminie do dnia 28
listopada 2016 r. Po wskazanym
terminie prace nie będą przyjmowane.
I

Wzór godny naśladowania
14
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Olsztynie w dniach
21-23.10.2016 roku
odbyły się Zimowe
Mistrzostwa Polski
w pływaniu Masters. W zawodach uczestniczyło aż 395
zawodników z 81 klubów z całej
Polski. Choć były to Mistrzostwa Polski, to nie zabrakło na
nich zawodników z innych
państw. W zawodach uczestniczyli pływacy z Białorusi,
Czech, Niemiec, Litwy, Łotwy,
Rosji, Słowacji, Szwecji oraz
Ukrainy. Na startach pojawiła się
sama elita pływackiego świata w
kategorii masters. Na zawodach
wystartowali również reprezentanci z KS Rekin Świebodzice.
Sekcja Masters zaprezentowała
się w składzie: Agnieszka Gajdowska, Aleksandra Hebel,
Karolina Jahnz, Marek Stuczyński, Alfred Żemier, Filip
Żemier i Karol Żemier. Podczas trzydniowych zawodów
rozegrano konkurencje zarówno
na dystansach sprinterskich, jak
i średnich oraz długich. Zawod-

nicy KS Rekin Świebodzice
walcząc z najlepszymi jak równy z równym zdobyli 23 medale:
6 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych.
Już pierwszego dnia zawodów nasi zawodnicy zdobyli
w swoich kategoriach Mistrzostwo Polski - Agnieszka Gajdowska w konkurencji 50 m stylem dowolnym oraz Karol Żemier w konkurencji 200 m stylem zmiennym. Oprócz dwóch
krążków złotych, zdobyliśmy
jedno srebro - Marek Stuczyński
oraz cztery brązy: Agnieszka
Gajdowska, Karolina Jahnz, Alfred Żemier i Karol Żemier.
W pierwszym dniu zawodów
wystartowala również nasza
sztafeta w składzie: Alfred Żemier, Karolina Jahnz, Aleksandra Hebel i Filip Żemier, w konkurencji 4x50 dowolny mix. Po
pasjonującej walce nasza drużyna zajęła drugie miejsce zgarniając srebrne krążki.
Drugi dzień pływackiej rywalizacji na pływalni Aqua-sfera
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w Olsztynie zaowocował kolejnymi tytułami Mistrzowskimi
oraz wieloma medalami zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i drużynowych. Podwójnym mistrzostwem zdobytym w tym dniu mogą się pochwalić: Agnieszka Gajdowska
w konkurancjach 100 m dowolnym i 50 m motylkowym oraz
Karol Żemier na 50 i 100 m
grzbietem. Karol wywalczył jeszcze dwa srebrne krążki

(w konkurencji 100 m zmiennym pokonał go tylko Paweł
Korzeniowski). Dwa krążki
w kolorze srebra wywalczył
również Marek Stuczyński oraz
jeden Aleksandra Hebel. Brąz na
swoje konto zapisali: Agnieszka
Gajdowska, Karolina Jahnz
i dwa Alfred Żemier.
Drugiego dnia wystartowała
również nasza męska sztafeta
w dwóch konkurencjach 4x50
dowolnym i 4x50 zmiennym.

Zacięta walka do ostatnich metrów w obydwu przypadkach
dała drugie miejsce.
Ostatni dzień zawodów w Olsztynie był najszczęśliwszy dla
Karola Żemiera, który zdobył
dwa tytuły mistrzowskie na 100
m motylkiem i 200 m grzbietem,
jednocześnie w grzbiecie ustanowił REKORD POLSKI w swojej kategorii z czasem 2:09,31.
Trzeciego dnia tytuły mistrzowskie wypływali również:

Agnieszka Gajdowska na 400 m
dowolnym i Marek Stuczyński
na 50 m klasykiem. W tym dniu
Aleksandra Hebel zdobyła medal w kolorze brązowym.
Gratulujemy naszym Mastersom wspaniałej formy i życzymy dalszych sukcesów. Młodsi
adepci pływania w naszym klubie mają wspaniałe wzory do
naśladowania. Trzymamy kciuki
za kolejne starty.
I

Podsumowanie rozgrywek w rundzie jesiennej 2016/2017 - piłka nożna
obiegły końca rozgrywki w poszczególnych ligach piłki nożnej
D
w których występowały zespoły mło-

dzieżowe oraz rezerwy seniorów MKS
Victorii Świebodzice. Czas na podsumowanie dokonań naszych zespołów
i analizę ich wyników.
Autorem podsumowania jest Robert
Mazurkieiwcz, wiceprezes MKS Victoria Świebodzice.
I GRUPA NABOROWA
- ROCZNIK 2009 i młodsi
Trenerem tej grupy wiekowej jest
Krzysztof Król. Na zajęcia treningowe,
które były prowadzone na boisku
a obecnie są prowadzone w hali Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
uczęszcza około 40 zawodników i zawodniczek. Zajęcia są prowadzone dwa
razy w tygodniu w wymiarze dwóch

godzin. Zawodnicy tej grupy wiekowej
uczestniczyli i przez okres zimowy będą
uczestniczyć w cyklu turniejów organizowanych zarówno poza Świebodzicami jak i w naszym mieście. Nasza drużyna odnosiła sukcesy wygrywając turnieje jak również poszczególni zawodnicy otrzymywali wyróżnienia indywidualne.
I ORLIK - ROCZNIK 2008-2009
Trenerem tej grupy wiekowej jest
Krzysztof Król. Na zajęcia treningowe,
które były prowadzone na boisku
a obecnie są prowadzone w hali Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
uczęszczało i uczęszcza około 20 zawodników. Zajęcia były i są prowadzone dwa razy w tygodniu w wymiarze
dwóch godzin. Zawodnicy tej grupy
wiekowej uczestniczyli w Lidze Orlika

akub Szydełko, zawodnik
K.O.
Gym Świebodzice
J
Było blisko zdobył brązowy
medal

na Pucharze Polski w boksie
kadetów i juniorów w wadze
lekkiej. Zawody odbyły się
w Grudziądzu.
Kuba wygrał w dwie walki
a w trzeciej półfinałowej
nie znalazł uznania w oczach
sędziów.
Świebodziczanin startował
jako reprezentant kadry
Dolnego Śląska.
W najbliższą sobotę,
12 listopada, walczy Bartek
Batra. Będzie to jego
rewanżowy pojedynek
z przeciwnikiem z Tajlandii
z którym w tym roku przegrał
na gali w Estonii.

prowadzonej przez Podokręg Piłki Nożnej w Świdnicy. Zespół MKS Victorii
Świebodzice na zakończenie rundy
jesiennej sezonu 2016/2017 zajął II
miejsce ustępując tylko pola Akademii
Piłkarskiej Świdnica. W rozegranych 16
meczach nasza drużyna odniosła 12
zwycięstw 1 mecz zremisowała i poniosła 3 porażki. Zgromadziła na swoim
koncie 37 pkt.
I MŁODZIK MŁODSZY
- ROCZNIK 2006-2007
Trenerem tej grupy wiekowej jest
Krzysztof Król. Na zajęcia treningowe,
które były prowadzone na boisku
a obecnie są prowadzone w hali Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
uczęszczało i uczęszcza około 20 zawodników. Zajęcia były i są prowadzone dwa razy w tygodniu w wymiarze

trzech godzin. Zawodnicy tej grupy
wiekowej uczestniczyli w Lidze Młodzika Młodszego prowadzonej przez
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Wałbrzychu. Podopieczni trenera
Krzysztofa Króla zajęli w tabeli tej
klasy rozgrywkowej w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 II miejsce pozostawiając w pokonanym polu m.in.
zespół Górnika Wałbrzych. Nasi młodzi
zawodnicy w rozegranych sześciu spotkaniach odnieśli 5 zwycięstw i zanotowali na swoim koncie tylko jedną porażkę z liderem tej klasy rozgrywkowej
drużyną Górnika Nowe Miasto Wałbrzych. Zgromadzili tym samym na
swoim koncie 15 pkt. i legitymują się
stosunkiem bramek 47:11.
I MŁODZIK
- ROCZNIK 2004-2005

Trenerem tej grupy wiekowej jest
Przemysław Satyła. Na zajęcia treningowe, które były prowadzone na boisku
a obecnie są prowadzone w hali Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
uczęszczało i uczęszcza około 20 zawodników. Zajęcia były i są prowadzone trzy razy w tygodniu w wymiarze
czterech i pół godzin. Zawodnicy tej
grupy wiekowej uczestniczyli w Lidze
Młodzika prowadzonej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Podopieczni trenera Przemysława
Satyły zajęli w tabeli tej klasy rozgrywkowej w rundzie jesiennej sezonu
2016/2017 IV miejsce. Nasi młodzi zawodnicy w rozegranych ośmiu spotkaniach odnieśli 5 zwycięstw i trzy razy
musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Zespół zgromadził na swoim
koncie 15 pkt. C.d. w kolejnym wydaniu.
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 10.11.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W SALONIE FIRMOWYM
Do podstawowych zadań należeć będą m.in.:

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal użytkowy L w budynku
przy ul. Wałbrzyskiej 10

431/50

Śródmieście 3

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

G podejmowanie wszelkich działań aktywizujących sprzedaż przy wsparciu
z Działu Marketingu
G sprzedaż słodyczy i innego asortymentu znajdującego się w Salonie Firmowym,
G obsługa małej gastronomii - przygotowywanie lodów, kawy oraz innych deserów
czy napojów znajdujących się w ofercie,
G przygotowywanie i komponowanie oferty podarunkowej na życzenie klienta

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

Od kandydatów oczekujemy:

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

G przyjaznego nastawienia do klienta,
G mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej i programu Subiekt

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

531/2
533/3

Pełcznica 1
Pełcznica 1

Oferujemy:
G możliwość rozwoju,
G pracę w dynamicznym zespole i w przyjaznej atmosferze
G elastyczny czas pracy
G wynagrodzenie na poziomie 3 tys. zł. z możliwością uzyskania dodatkowej premii
uzależnionej od zaangażowania i uzyskanych wyników odsprzedażowych,

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres:
m.tataj sniezka-invest.pl z dopiskiem Salon Firmowy
lub składanie ich bezpośrednio w siedzibie Spółki
w terminie do 30-11-2016
Pisemna aplikacja powinna zawierać klauzulę zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997 r.
o ochronie danych osobowych.

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. Osiedle Sudeckie.
2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze.
Po kapitalnym remoncie.
47 M2 cena 145 tys.

6. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro. 87 m2
cena 228 tys.
7. NOWA CENA Osiedle
Sudeckie. 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze.
56 m2 cena 129 tys.

2. Świebodzice.
2 pokojowe mieszkanie
z dużym balkonem.
Parter. 53 m2
cena 159 tys.

8. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na wysokim parterze.
72 M2 cena 208500,00

3. Stare Bogaczowice.
Dom wolnostojący
- do remontu na działce
2350 m2. Dom 120 m2
cena 250 tys.

9. Ciernie. Zabudowania
gospodarcze - budynek
murowany
- z przeznaczeniem
na magazyn, garaż, halę,
warsztat. 192 M2
cena 45 tys.

4. Osiedle Piastowskie.
Przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Po remoncie. 67 M2
cena 239 tys.

10. Świebodzice.
Kawalerka na II piętrze
do kapitalnego remontu.
40 M2 cena 51 tys.

5. Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe
z antresolą na wysokim
parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 M2
cena 138 tys.

11. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie
c.o. węglowe. 53 M2
cena 135 tys.

12. Świebodzice.
Mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie c.o
węglowe. 60 M2
cena 140 tys.
13. Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV.
Podłogi panele.
44 M2 cena 113 tys.
14. SUPER CENA.
Świebodzice. 3 pokojowe
po remoncie. 2 balkony.
Duża łazienka. I piętro.
80 M2 cena 189 tys.
15. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv.
Duży balkon. 45 M2
cena 115 tys.
16. 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.
17. Sprzedam.
Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6 m2 cena 153 tys.

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

Kopernika
Młynarska
Sikorskiego

l. mieszkalny 2 (4)
l. mieszkalny 3 (29)
l. mieszkalny 1 (7)

418/12
333/1
541/5

3
3
2

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.

SPRZEDAM MIESZKANIE
Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej
11 (naprzeciwko poczty). Obręb Śródmieście 3. Mieszkanie
usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem
z przeznaczeniem na: kancelarię, gabinet, biuro. Składa się
z 3 pomieszczeń (pokój 26,28 m2, kuchnia 13,25 m2 toaleta
5,86 m2) oraz 2 piwnic o powierzchni: 9,48 m2 oraz 24,88 m2.
Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone
osobno. Każde z nich posiada wejście z korytarza obiektu
(w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub
gazowe. Więcej informacji: 697 299 227.

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
G Zamienię mieszkanie
80 m2, cztery pokoje, I piętro,
ogrzewanie gazowe,
w centrum miasta,
na 2-pokojowe,
z ogrzewaniem gazowym.
Tel. 501 203 495

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

18. DO WYNAJĘCIA
Osiedle Słoneczne
Dom wolnostojący
z dużą działką.
227 M2 cena 2500,00

_______________________________________________________________________

19. DO WYNAJĘCIA.
Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m2.
Cena 5000,00

adres: ___________________________________

_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________

nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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czwartek, 10 XI 2016

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

reklama

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

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

Ś.P. Jerzego Szczepaniaka

Ś.P. Alfreda Szymonika

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

- Żona, Synowie i Rodzina

Ś.P. Ireny Chlebowskiej,

- Żona, Synowie i Rodzina

Ś.P. Bronisławy Stelmach,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Siostra, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

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

Ś.P. Stanisławy Kalisz

- 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. Henryka Goc

- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mieczysława Bożęka,

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

Ś.P. Jerzego Ozona

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuczek, Siostra i Rodzina

Ś.P. Teresy Antoszewskiej

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

Ś.P. Krystynę Majewską
- Mąż, Siostra i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Tadeusza Kruka,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina

