Sekrety zdradzimy w następnym wydaniu!

Czytaj nas za dwa tygodn
ie!

Co łączy szefową Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzatę Grudzińską i radnego Piotra Krzyśpiaka? Jaką intrygę uknuł Przewodniczący Komisji Budżetu Lesław Podhalicz?
No i co na to wszystko burmistrz Bogdan Kożuchowicz...?
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W niedzielę 31 maja
piknikujemy
6
całymi rodzinami!
7
3

Absolutorium
dla burmistrza
- wieści z VIII sesji
Rady Miejskiej
w Świebodzicach.
Co słychać
w szkołach?

W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz Radnych Rady
Miejskiej w Świebodzicach zapraszamy na wyjątkowy Festyn z okazji
Dnia Dziecka. Bawimy się 31 maja od godz. 14:00 w Parku Miejskim.
Szykuje się moc atrakcji - spektakl o Czerwonym Kapturku, gry, zabawy,
animacje, dmuchańce, fotobudka, cudaki z gumek Loom Bands
i wiele innych. Zabierzcie ze sobą koce piknikowe, dobry humor,
rodziców lub opiekunów i przyjdźcie do Parku Miejskiego.
Festyn potrwa od godz. 14:00 do 17:00, jeśli będzie zimno i deszczowo,
zabawa zostanie odwołana.
Przypominamy także, że na uczestników czeka fantastyczna nagroda
- rower, ufundowany przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza!
Życzymy szczęścia podczas losowania.
Radni zapraszają także na pyszne kiełbaski z grilla.

Szlachetne zdrowie...
Warto czasami znaleźć trochę czasu i zadbać o siebie.
Wielu mieszkańców naszego miasta mogło to zrobić 16 maja podczas
akcji „Nasze zdrowie”.
Str. 7

No to pobiegliśmy!
Kolejny rok świebodziczanie masowo wzięli udział w akcji Polska biega.
Pogoda dopisała, frekwencja i humory także. Relacja z wydarzenia
Str. 8

Zapraszamy do konkursu z okazji Dnia Dziecka!

Już po raz siódmy
można było
poszukać
zatrudnienia
na Świebodzickich
Targach Pracy.
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Noc
w bibliotece
czyli nowy, ciekawy
projekt naszej
placówki.
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Niezwykłe
spektakle
- młodzi
o przemocy
i zagrożeniach.

Do wygrania wspaniałe nagrody - m. in. wejścia na basen,
warsztaty w Ciuciu Babce, koszulki, piłka i inne.
Więcej - str. 4

25 lat samorządu

Dziś specjalny dodatek do Gazety
Świebodzickiej - 25 lat samorządu
Świebodzic. Przedstawiamy w nim
- oczywiście w pigułce
- jak zmieniało się nasze miasto
podczas minionego ćwierćwiecza.
Znajdziecie tu także Państwo
relację z uroczystej gali,
zorganizowanej właśnie z tej okazji
przez Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa.
Prezentujemy także składy
wszystkich rad miejskich,
wybieranych w demokratycznych
wyborach od 1990 roku.

13

Zapraszamy
na festiwal
breakdance'a!

Piszcie do nas.
Czekamy
na Wasze listy.

2

ogłoszenia/komunikaty

piątek, 29 V 2015
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Świebodzice, dnia 21 maja 2015r.

KOMUNIKAT
Rada Miejska w Świebodzicach zawiadamia, że
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku
(liczy się data wpływu do Urzędu)
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego
w Świdnicy - kadencja 2016-2019.
Działając na podstawie art. 160 §1 i §2 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133), w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia
20 maja 2015r. znak: A.0150-3/15, w którym określono zapotrzebowanie:
1) łącznie na 12 ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019 do Wydziału Cywilnego,
2) łącznie na 8 ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019 (w tym 4 osoby do Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich i 4 osoby do Wydziału Pracy)
informujemy o procedurze wyboru ławników:
Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają:
 prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na „karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego”. Wzór
karty zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693). Kartę zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie
w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek l (pokój nr 8-9) lub wzór karty jest także dostępny za pośrednictwem
internetu, na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
W przypadku dokonania zgłoszenia przez obywateli, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę osób, zawierającą
imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkani
i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszającej kandydata.
1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza
rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
2. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną
lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę
osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
4. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem
zgłoszenia, a dokumenty wymienione w ust. 2 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest
osoba, której nazwisko zostało jako pierwsze na liście, o której mowa w ust. 3.
6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za badanie lekarskie
i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
7. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
8. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po dniu 30 czerwca 2011 r. a także zgłoszenia, które
nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia
kandydatów jest niedopuszczalne.
Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
1) ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3) jest nieskazitelnego charakteru,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,
5) żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej,
6) radni gminy, powiatu i województwa.
Wyboru ławników do sądów okręgowych dokona Rada Miejska w Świebodzicach w głosowaniu tajnym,
najpóźniej do końca października 2015 roku.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale OrganizacyjnoAdministracyjnym, pokój nr 8-9 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Informacja tel. (074) 666-95-10 - lub 74-666-95-15.
Druki karty zgłoszenia na ławnika sądowego można pobierać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pokój
nr 8-9 (I piętro)
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

Dla samotnych matek
koło 40 potrzebujących rodzin otrzyma pomoc w postaci artykułów spożywczych. To efekt programu,
który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach we współpracy z tutejszym Związkiem
O
Diabetyków. Produkty żywnościowe, pochodzące z Banku Żywności we Wrocławiu, wydawane będą w
Klubie Diabetyków, przy ul. Żeromskiego 27, Do rodzin trafią m. in. mleko, ser, makaron, dżem, klopsiki.
Pierwsza żywność trafi do potrzebujących jeszcze w tym tygodniu. Pomoc żywnościowa kierowana jest do
osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 813,00 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie. Tel.: 74 666 9583-85, 74 6669928.

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

Masz 40-75 lat?
Zgłoś się na bezpłatną mammografię!
Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu
finansowanego przez NFZ.
W roku 2014 w mammobusach LUX MED
Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy
kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program
badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki
raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała
się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
- mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED
Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki
związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej
występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch
grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się
10 czerwca w Świebodzicach przy Ośrodku Zdrowia, ul. Aleje Lipowe 15.

 40-49

oraz 70-75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu
„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego
z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia dostępności do badań, zapewniamy paniom nie
kwalifikującym się jeszcze/już do Programu finansowanego przez NFZ, bezpłatną mammografię.
Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od
lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji
o badaniach oraz wzór skierowania na stronie:
www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy
o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
 50-69

lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest
wymagane skierowanie lekarskie.
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych,
które nie chorowały wcześniej na raka piersi.
Otrzymywany wynik badania przesiewowego to
ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia
rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją - czy
w piersiach występują nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki czy też nie. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania. więcej
Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl.

Wiosenne odwiedziny w arboretum

dana była wycieczka do
Wojsławic, członków PolU
skiego Związku Emerytów Ren-

cistów i Inwalidów, oddziału
w Świebodzicach. Wybrali się, jak
co roku, do słynnego arboretum.
Autokar był wypełniony do
ostatniego miejsca, a uczestnicy
stawili się na zbiórkę z wzorową
punktualnością. Wojsławice przywitały prawdziwym morzem
kwiatów. W rozkwicie jest większość odmian różaneczników,
zachwycają najróżniejszymi odcieniami czerwieni, różu, bieli
i żółtości. Jeszcze tylko fiolety
czekają na swój czas kwitnienia.
Można było kilka godzin spacerować starymi alejkami, pamiętającymi przedwojenne czasy,
odpocząć na ławeczkach osłoniętych gałęziami, pełnymi kwiatów. Chętnie powędrowano też
do nowszej części arboretum,
gdzie rosną młodsze rododendrony i wiele innych cennych
roślin. Współcześni ogrodnicy
również mogą pochwalić się wysokim kunsztem. Wyhodowali
m.in. prawdziwe łany liliowców,
uznane już za kolekcję narodo-

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

wą. O tej porze są to „łany” mało
atrakcyjne, ale - zapewniają pracownicy arboretum - w połowie
lipca będą zachwycać zwiedzających.
W południe, już tradycyjnie,
odbyło się ognisko. Po takim
spacerze i w miłym towarzystwie wycieczkowicze z apetytem pałaszowali przypieczone
kiełbaski.
- Znów wybierzemy się na
taką jednodniową wycieczkę.

Proponuję wypad do starej piekarni, pod Kamienną Górę.
Może uda się to jeszcze tej wiosny albo na początku lata - powiedziała Teresa Małecka z Zarządu Oddziału PZERiI, organizatorka wycieczki.
Pomysł już się spodobał,
a przed odjazdem wielu zajrzało
do sklepu pod gołym niebem. Bo
nie do pomyślenia byłoby wyjechać stąd choćby bez maleńkiej
roślinki.

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

Absolutorium po raz ósmy
wieści z sesji

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

skaźniki mówią same za siebie - dochody w ponad
97%, wydatki - w ponad 93%. Tak wygląda wykonane ubiegłorocznego budżetu
przez burmistrza Bogdana Ko-

żuchowicza. Nie było więc innej
możliwości, jak tylko udzielić
burmistrzowi absolutorium. Poparło tę uchwałę 15 radnych,
przy 6 głosach wstrzymujących.
Sesja Rady Miejskiej odbyła
się w środę, 27 maja, w dniu,

W tym szczególnym dniu Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans zaprezentował insygnia władzy samorządowej.
To rzadki widok

KRÓTKO...

Zmiany w budżecie

I Radni podjęli uchwałę o zmianach

w budżecie gminy na rok bieżący. Wśród zmian
w dochodach są m. in. dotacje z budżetu
państwa w kwocie 25.800 zł z przeznaczeniem
na diety dla członków obwodowych komisji
wyborczych. Dochody zwiększyła także
darowizna, pozyskana przez świetlicę
środowiskową z Fundacji ING Dzieciom
w kwocie 6 tys. zł - piszemy o tym na str. 5.
Pozostałe istotne zmiany to przesunięcia
w ramach wydatków własnych - i tu dobra
wiadomość dla mieszkańców Pełcznicy:
są pieniądze - 13.500 zł - na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej budowy boiska sportowego
przy ul. Zamkowej.

Od Spółdzielni na patrole
I Jedną z uchwał było

przekazanie dotacji
dla Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu. Chodzi o 5 tys. zł,
które za pośrednictwem naszego samorządu,
przekazała policji Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach. To kwota 5 tys. zł. Patrole
ponadnormatywne będą realizowane
przez naszych funkcjonariuszy na osiedlach,
administrowanych przez Spółdzielnię.
Nie tak dawno temu nasza gmina także wsparła
w ten sposób policję - była to kwota 15 tys. zł.

Dajemy dla powiatu na remont drogi
I Z kolei inna uchwała, o pomocy finansowej

dla Powiatu Świdnickiego, dotyczy partycypacji
Gminy Świebodzice w kosztach remontu
chodnika przy drodze powiatowej nr 2914
(ul. Wodna, od skrzyżowania z ul. Strzegomską
do skrzyżowania z ul. Zieloną). Kwota wsparcia
tego zadania nie przekroczy 45 tys. zł.

Dr Szwarcbach w Radzie
Społecznej przychodni

w którym przypada Święto
Pracowników Samorządu. w tym
roku to także okrągły jubileusz
25-lecie samorządności w Polsce.
Uzasadnienie do wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium przedstawił jej
przewodniczący, radny Zbigniew Opaliński. - Kondycja
naszej gminy jest dobra, co
pokazują wartości wykonania
dochodów i wydatków, poziom
wydatków inwestycyjnych utrzymuje się na wysokim pułapie
- podkreślał przewodniczący
komisji.
Krystian Wołoszyn, szef
Klubu Radnych Bogdana Kożuchowicza także zaznaczył, że
gmina rozwija się, realizowane
są inwestycje, zgłaszane zarówno przez radnych, jak i mieszkańców. Z kolei Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal
podsumował krótko:

piatek, 29 V 2015

Burmistrz Kożuchowicz
podziękował radnym za
poparcie, ale i podkreślił,
że Rada ma swój udział
w wykonaniu budżetu
- To wyborcy udzielili burmistrzowi absolutorium 16 listopada 2014 roku, my, Rada możemy to tylko formalnie potwierdzić - skomentował.

Uchwałę o udzielenie burmistrzowi absolutorium poparło
15 radnych
W głosowaniu 15 radnych
poparło uchwałę, 6 wstrzymało
się od głosu.
Dziękując za głosowanie burmistrz podkreślił, że takie wyniki realizacji budżetu to efekt
pracy grupowej - radnych, współpracowników.

dziwić wniosek, zgłoszony przez
mieszkańców, o nazwanie jednej z
nowo powstających tam ulic - Sielską.
Uchwała w sprawie nadania takiej
nazwy trafiła pod obrady VIII Sesji
Rady Miejskiej w Świebodzicach w

dniu 27 maja. Nazwę zaproponowali sami mieszkańcy terenów, na
których mają powstać domki jednorodzinne. Nazwa przyjemna - ale
czy odpowiednia? - zastanawiali się
radni.
- Określenie sielski pochodzi od
rosyjskiego słowa „sioło” czyli wieś,
oddaje zatem klimat tej dzielnicy,

poza tym kojarzy się przyjemnie
- przyznał radny Zbigniew Opaliński.
Pzewodniczący RM Łukasz
Kwadrans wskazywał z kolei na
uwzględnienie pewnego porządku w
nazewnictwie tej części miasta.
- Mamy nazwy, które funkcjonują
w świadomości mieszkańców, mają
jakąś tradycję - jak np. Herby czy

sowne dokumenty - jednak przyznał,
że powinna być bardziej czytelna.
Zatem urząd jeszcze raz przygotował odpowiedź i przesłał do mieszkańca, na co on nie wniósł już
zastrzeżeń, zatem zdawałoby się, że
temat został zamknięty.
Ale okazało się, że nie. Oto bowiem do Rady Miejskiej w Świebodzicach wpłynęła skarga, w tej samej
sprawie, złożona przez nieznanego
bliżej pana Karola B. z Warszawy,
emerytowanego prawnika i pasjonata tego typu spraw. Pan B. słynie
podobno z przeglądania wokand
WSA i składania różnego rodzaju
skarg na samorządy (w ubiegłym
roku złożył ich ponad 400).
Ów prawnik wystąpił więc ze
skargą do Rady Miejskiej nie wiedząc, że WSA już wydał w tej sprawie orzeczenie. Nie poinformował
także samego skarżącego.

W tej sytuacji Komisja Rewizyjna
jednogłośnie uznała skargę pana B.
za bezzasadną. A swoją drogą
- dziwne hobby mają niektórzy...

Dziwna skarga
P

rzedmiotem obrad radnych było
także rozpatrzenie skargi na
Burmistrza Miasta. Skarga była
dosyć dziwna, bo w zasadzie złożona
z dwóch skarg...
Zawiłości objaśnił pokrótce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Opaliński.
- Jeden z mieszkańców naszego
miasta, załatwiając swoją sprawę
w urzędzie, zażyczył sobie, by odpowiedź została przesłana systemem
e-PUAP. Odpowiedź taka została
wysłana, jednak mieszkaniec najprawdopodobniej jej nie odczytał
i nie wyjaśniając już tego dalej od
razu poskarżył się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
twierdząc, że burmistrz nie udzielił
mu odpowiedzi.
Po wyjaśnieniu całej kwestii sąd
uznał, że odpowiedź została udzielona - zostały na to przedstawione sto-

Zatwierdzenie sprawozdania

I Radni przyjęli sprawozdanie finansowe

miejskiej przychodni za 2014 rok, a także
uchwałę o pokryciu straty tej placówki.
Strata w wysokości 138 tys. zł zostanie pokryta
z Funduszu Zakładu.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach organizuje od 28 czerwca do 10 lipca 2015 r.
turnus rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich.

Koszt turnusu z zakwaterowaniem, wyżywieniem,

całodobową opieką lekarską i trzema zabiegami dziennie wynosi 1020 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Związku w każdą środę od
godziny 10.00 do 12.00 lub pod nr telefonu 601 925 455.
ZARZĄD PZERiI

Białe Górki, ale i ulice: Boczną,
Wodną, Drogę Węglową - i tu wydaje mi się, że nazwa Sielska wpisuje
się w to nazewnictwo - mówił przewodniczący. Potwierdził to radny
Jerzy Kirklo, mieszkaniec Cierni.
18 radnych poparło propozycję
nazwy ulicy, 1 osoba była przeciw,
2 wstrzymały się od głosu.

Zbigniew Opaliński

I Ten znany i szanowany lekarz,

radny dwóch poprzednich
kadencji, został powołany
do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Społecznej SP ZOZ Miejskiego Ośrodka
Zdrowia w Świebodzicach.
- Każdy, kto zna dra Szwarcbacha wie,
że to prawdziwy fachowiec w tej kwestii,
który ma dużą wiedzę i jego wskazówki będą
z pewnością niezwykle cenne dla członków
Rady - skomentował Wiceprzewodniczący RM
Zdzisław Pantal.

- Bardzo serdecznie dziękuję,
bo dzięki tej współpracy, zgodzie, miasto może się rozwijać
- podkreślał burmistrz.
Było to już ósme absolutorium burmistrza Bogdana Kożuchowicza.
I

Sielsko i wiejsko w Cierniach
ie można zaprzeczyć, że ta rolnicza dzielnica naszego miasta ma
N
urok i klimat wsi. Nie powinien więc

3

Brązowy krzyż zasługi dla burmistrza
25
4

wieści z sesji/wydarzenia
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lat temu, 27 maja 1990
roku, odbyły się w Polsce
pierwsze wolne wybory do
samorządów, które dały
początek zmianom i prawdziwej lokalnej
demokracji. Z tej okazji, w związku
z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się
ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dolnośląskim samorządowcom, byłym i obecnym szefom
jednostek samorządu terytorialnego, prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom, radnym i sołtysom.
Wśród odznaczonych Brązowym
Krzyżem Zasługi znalazł się Burmistrz
Świebodzic, Bogdan Kożuchowicz.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz,

który gratulując wyróżnionym powiedział m.in., że „dzisiaj nikt nie potrafi
sobie wyobrazić wolnej i niepodległej
Ojczyzny bez wspólnot samorządowych. Rok 1990 stał się początkiem
drogi do zrozumienia idei samorządności docenienia jej wagi. Powstanie
samorządu terytorialnego było wyzwaniem dla społeczeństwa, które musiało
odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
stać się odpowiedzialnym za sprawy
mu najbliższe, a dzięki pracy sprawnych samorządowców, poświęceniu
oraz odważnej wizji nasze małe Ojczyzny stają się miejscami przyjaznymi i nowoczesnymi. Dziękuję Państwu
za trud i ogrom pracy na rzecz społeczności lokalnej”.
Wojewoda wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz
Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasług.

Samorządowcy
kontra artyści
W

piątek 22 maja (piątek)
na Stadionie Miejskim
w Pajęcznie dla uczczenia 25 lat Samorządu
w Polsce rozegrany został mecz
piłki nożnej pomiędzy: Reprezentacją Polski Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów, a Reprezentacją Artystów Polskich.
Podczas imprezy prowadzona
była również akcja charytatywna
- zbiórka na rehabilitację chorej
6-letniej Sandry - mieszkanki
tej gminy.
Miło nam donieśc, że w reprezentacji samorządowców
zagrał burmistrz Bogdan Kożuchowicz - oczywiście stojąc
na bramce.

Gazeta Świebodzicka
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Mecz zakończył się rzadko
spotykanym na boiskach piłkarskich wynikiem 10:5 na korzyść artystów. Nie powinno to
dziwić znawców piłki nożnej,
którzy wprawnym okiem mogli
dostrzec w drużynie RAP-u
byłych reprezentantów Polski
- Piotra Świerczewskiego (pełnił też rolę trenera) oraz Jacka
Krzynówka. Mimo 2 bramek
zdobytych dla samorządowców
przez kapitana zespołu Burmistrza Pajęczna Dariusza Tokarskiego, artyści wzięli udany
rewanż za porażkę z prezydentami, burmistrzami i wójtami
w ostatnim spotkaniu tych
zespołów.

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
sesja w dniu 27 maja 2015 r., skrót
 Radny Tomasz Czekaj zgłosił problem z oświetleniem w Cierniach
- w górnej części dzielnicy, od kościoła w stronę ul. Strzegomskiej,
lampy zapalają się dopiero o 22. podczas gdy w dolnej części
oświetlenia działa już po godz. 20. Burmistrz poinformował,
że problemem zajmuje się już Wydział IT.
 W podobnym temacie głos zabrał Tadeusz Szozda, zgłaszając brak
oświetlenia na ulicy Jasnej.
 Radny Dariusz Skalny zapytał czy będzie dalszy ciąg remontu

chodnika na ul. Mikulicza. Niedawno jedna cześć została
wyremontowana przy okazji prac związanych z budową kanalizacji.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz poinformował, że remont chodnika
będzie etapowany, prace będą prowadzone w tym i przyszłym roku.
 Radny Mariusz Szafraniec wyraził zadowolenie z lepszego
oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Świdnickiej, zaapelował także
o podobne oznakowanie drugiej zebry, znajdującej się w pobliżu starej
rzeźni. Przypomniał także o potrzebie wykonania oświetlenia na części
ul. 11 Listopada.

W meczu liczyła się jednak
przede wszystkim sportowa
rywalizacja, dobra zabawa

i szczytny cel - pomoc chorej
Sandrze.

Dzień Dziecka - rozdajemy nagrody

Materiał dzięki uprzejmości www.pajeczno.pl

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie Gazety
Świebodzickiej. Ponieważ w naszej poprzedniej zabawie
otrzymaliśmy bardzo mało zgłoszeń, postanowiliśmy przedłużyć
nasz konkurs, ale nieco go przeformułować - wszak zbliża się
Dzień Dziecka.

 5 bezpłatnych , dwuosobowych wejściówek do Wodnego

Z tej okazji mamy wspaniałe nagrody dla maluchów i nieco
starszych dzieci, a żeby je zdobyć, wystarczy odpowiedzieć
na bardzo proste pytanie:

miejscu, w którym odbywają się ciekawe spotkania rozwijające
pasje maluchów, a rodzice mogą się napić pysznej kawy! To
oferta dla dzieci młodszych, w wieku przedszkolnym

Kiedy został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Dziecka?

Centrum Rekreacji - dla rodzica i pociechy, na dwugodzinne
szaleństwa w basenie i zjeżdżalni

 4 zaproszenia na warsztaty w Ciuciubabka Cafe - niezwykłym

 gadżety związane z naszym miastem, a wśród nich świetna

piłka do gry w „nogę”.

Każdy, kto zna odpowiedź na to pytanie, powinien zadzwonić
do naszej Redakcji 1 czerwca - czekamy na Wasze telefony
od godz. 9:00.
Telefon: 660 157 518.
A oto wspaniałe nagrody, które można wygrać:

Fundatorami nagród są:

 OSiR Świebodzice sp. z o.o,
 Ciuciubabka Cafe pani Agnieszki Piśmiok,
 Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu

Miejskiego w Świebodzicach.

 Radny zgłosił także inną, poważną kwestię. Chodzi o teren,

na którym znajduje się dawny dworzec towarowy. Rada Miejska
w listopadzie 2013 roku uchwaliła plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru, uwzględniający na nim zabudowę
wielorodzinną oraz usługi w parterze. Miało to zabezpieczyć miasto
przed budową w tym miejscu kolejnego marketu. Tymczasem wieść
niesie, że na teren ma chrapkę Kaufland, prowadzący w tej sprawie
zaawansowane rozmowy z właścicielem - czyli PKP. - To kpina
z prawa - denerwował się radny.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zaznaczył, że gmina bacznie
obserwuje te działania i próbuje je w granicach prawa zablokować.
- Nasze stanowisko w tej sprawie nie zmieniło się, po to był
uchwalony ten plan, żeby wykluczyć market. Jednak mamy do
czynienia z kolejnym paradoksem prawnym - otóż prawo budowlane
mówi, że zabudowa wielorodzinna zaczyna się od minimum 3
mieszkań. I inwestor złożył w Wydziale Budownictwa świdnickiego
starostwa wniosek, w którym oprócz budowy marketu, zawiera
informację o budowie 3 mieszkań - mówił burmistrz. - Jesteśmy
w stałym kontakcie z Wydziałem Budownictwa, mam nadzieje,
że decyzja będzie odmowna, ale wtedy inwestor z pewnością się
odwoła i temat nie zostanie zamknięty.,
Radni nie ukrywali poruszenia i zdenerwowania takim obrotem
sporawy tym bardziej ci, którzy głosowali w sprawie planu
w poprzedniej kadencji.
- Też czuję się „wyportkowany”, ale spróbujmy znaleźć jakieś
rozwiązanie - łagodził nastroje Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans. - Sprawa jest poważna, inwestor znalazł lukę w przepisach
i z niej korzysta, naszym zadaniem jest teraz zrobić wszystko, by
sprawę zablokować.
- Doświadczamy proszę Państwa po raz kolejny tego, że przepisy
nadrzędne - ustawy, czy prawo budowlane - są ze sobą niespójne
i można je w sprytny sposób wykorzystać do własnych interesów
- mówił Bogdan Kożuchowicz. - Nasza intencja była przecież jak
najlepsza chcieliśmy zablokować budowę marketu. Okazało się,
że można poszukać odpowiedniego "kruczka".
Tematem zajmie się z pewnością Komisja Handlu.

Badaj się
nie tylko podczas akcji
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ś

wiebodziczanie mogli bezpłatnie wykonać spory
zestaw profilaktycznych
badań w ramach akcji
„Nasze zdrowie”, która w sobotę
16 maja odbyła się w Świebodzicach. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się osteobus,
w którym można było wykonać
badanie w kierunku osteoporozy.
To specjalistyczna diagnostyka,
którą na co dzień można wykonać
tylko we Wrocławiu.
Akcję zorganizował Powiat
Świdnicki przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Zdrowia
w Świebodzicach oraz Miejskim
Domem Kultury.
Można było zbadać wzrok,
słuch, zasięgnąć porad dietetyka
wraz z analizą składu masy
ciała; specjaliści z przychodni
Promyk przeprowadzali badania
wad postawy a także prezentowali profilaktykę leczenia bólu
oraz nowoczesny sprzęt multifunkcyjny dla osób niepełnosprawnych.
Ciekawym punktem był ten,
przeznaczony dla osób palących
papierosy - można tu było wykonać pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Panie z Dolnośląskiego Centrum Onkologii uczyły technik
samobadania piersi na nowocze-

zdrowie

snych fantomach. Były też ciekawe konkursy związane z tematyką prozdrowotną dla dzieci,
dla których upominki przygotował Wydział Promocji UM
w Świebodzicach.
Od godz. 9:00 w ogrodzie letnim MDK na pacjentów czekał
osteobus, w którym wykonywano badanie densytometryczne
w kierunku osteoporozy. Wykonało je ponad 50 osób. Każdy
pacjent otrzymał po badaniu specjalną ulotkę informacyjną
a także zalecenia co do dalszego
ewentualnego leczenia w przypadku wykrycia znacznych
ubytków w masie kostnej.
Przed południem świebodziczan wykonujących badania
odwiedził Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, w trakcie akcji pojawił się także Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.
- Mam nadzieję, że wielu
mieszkańców skorzystało z bezpłatnych badań, zwłaszcza z osteobusa, gdyż nie jest to badanie
ogólnodostępne - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Chciałabym, żeby takie akcje były organizowane częściej,
na co dzień pracuję i nie mam
czasu wykonać wielu badań,
a dzisiaj skorzystałam i z oste-

Osteobus zaparkował w ogrodzie MDK, obejrzeli go m.in.
burmistrz Bogdan Kożuchowicz i dyrektor miejskiej
przychodni Adrian Szewczyk
obusa i z porad dietetyka, zbadałam ciśnienie, wzrok, słuch, czuję się kompleksowo przebadana
- powiedziała nam pani Teresa,
którą spotkaliśmy na badaniach.
I W akcji wzięli udział:
G SP ZOZ Miejski Ośrodek
Zdrowia w Świebodzicach,
G NZOZ „Promyk” Świebodzice, G Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne we Wrocławiu (Dolno-
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Czy
wiesz, że...
Słodkie napo
gazowane moje
gą
powodować
osteoporozę?

Badanie trwało kilka minut, było całkowicie nieinwazyjne

śląskie Centrum Onkologii),

G Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Świdnicy,
Gabinet Dietetyczny „Dietaminka” w Świdnicy, G AudioCare Aparaty Słuchowe.
Sponsorzy akcji:
Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Hotel Księżyc, Spółka Prefekt, PSS Społem Świebodzice, Metal-Plast.
I
G

Co sprzyja osteoporozie?
G czynnik genetyczny
G brak aktywności fizycznej
G palenie papierosów, nadmierne spożywanie kawy
G dieta uboga w wapń i wit. D
G wiek
G szczupła budowa ciała

Świetliczaki na własnej olimpiadzie
Badanie wzroku cieszyło się dużą popularnością

J

uż po raz drugi podopieczni
świebodzickiej świetlicy środowiskowej zostali beneficjentami konkursu wolontariackiego „Dobry pomysł”, realizowanego przez Fundację ING
Dzieciom. Fundacja doceniła nasz
projekt i przekazała 6 tys. zł.
Dzięki temu dzieci mogły uczestniczyć w prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
Igrzyska olimpijskie dla podopiecznych świetlicy odbyły się
17 maja na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu. Świetliczaki biegały na różnych dystansach, skakały w dal, rzucały
piłeczką palantową, a na końcu
mali sportowcy otrzymali medale i puchary.
- To była dla nich wielka frajda i duże przeżycie, po raz
pierwszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu powiewała
flaga Świebodzic - mówi z dumą
Krystian Wołoszyn, kierownik
świetlicy.
W olimpiadzie wzięło udział
40 podopiecznych świetlicy
wraz z opiekunami, wolontariusze z banku ING ze Świebodzic
i Świdnicy oraz koordynatorka
projektu ze strony banku, pani

Aleksandra Kiełbasa. Mali
sportowcy po wyczerpujących
zmaganiach otrzymali też gorący posiłek i słodycze. Grupa
została także wyposażona przez
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w koszulki z logo miasta i gadżety.
Świetlica „Tęczowa Gromada” już po raz drugi pozyskała
pieniądze od Fundacji ING
Dzieciom. W ubiegłym roku
nasze świetliczaki uczestniczyły
w ciekawych warsztatach teatralnych.

świetlicy
az podopieczni
Wychowawcy or nu Andrzejowi Olszówce
kują Pa
serdecznie dzię trzech rowerów górskich.
e
ni
za
ka
za prze
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Panie z Dolnośląskiego Centrum Onkologii uczyły
samobadania piersi na fantomach

Wystawa „Ziemia z Nieba”
6

20

maja 2015 w Miejskim Domu Kultury odbyło się
otwarcie wystawy
„Ziemia z Nieba”, której współtwórcą jest Klub Młodego Odkrywcy działający przy Publicz-
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oświata
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nym Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach.
Wystawa składa się z 8 plansz
ze zdjęciami Ziemi, wykonanymi przez aparat Sally Ride
EarthKAM, który znajduje się
na Międzynarodowej Stacji

Festiwal Talentów 2015
uż po raz siódmy Publiczny Zespół Szkół
JIntegracyjnych
zorganizo-

wał przegląd młodych
talentów wokalnych, tanecznych i plastycznych
uczniów szkół podstawowych w naszym mieście.
Uczestnicy oceniani byli
przez szacowne jury, złożone ze specjalistów,
a wielka gala odbyła się 18
maja.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
I talent plastyczny
kl. I-III - Julia Grudynowska SP 2
kl. IV-VI Zuzanna
Dubina - 3
I talent taneczny
kl. I-III - Wojciech Niziński - SP 2
kl. IV-VI - Nicole
Chrebela - PZSI
I talent wokalny
kl. I-III - Igor Michalski, Aleksandra Rolla, Aleksandra
Gruszka - SP 3
kl. IV-VI - Aleksandra Antkowiak - SP 3
Serdecznie gratulujemy.

Kosmicznej, 3 plansz informacyjnych i spotu reklamowego.
W organizacji wystawy brało
udział 8 Klubów z województwa
dolnośląskiego, które realizowały wspólny projekt pod patronatem Centrum Nauki Kopernik

w Warszawie. W listopadzie
2014 wystawa została zaprezentowana w Centrum Nauki Kopernik podczas III Forum Opiekunów Klubu Młodego Odkrywcy, następnie w Planetarium Kopernika w CNK. W 2015
roku wystawa objeżdża szkoły
biorące udział w projekcie.
Podczas otwarcia wystawy
zaprezentowany został film dokumentalno-muzyczny nakręcony w Kosmosie w reżyserii Adama Ustynowicza, nagrodzony
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Monaco. Pokazuje on unikalne zdjęcia Ziemi oraz życie
astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tle
filmu słychać utwory Chopina
w wykonaniu Karola Radziwonowicza, których astronauci słuchali w Kosmosie oraz zawiera
refleksje pułkownika George'a
Zamki na temat piękna naszej
Planety.
Na otwarciu wystawy gościliśmy: Panią Zofię Choińską
Kierownika Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych, Panią
Jolantę Styrnę-Grossman Dyrektora Szkoły Podstawowej nr

3, Panią Ewę Limberger Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
4, Panią Beatę Gil Dyrektora
Przedszkola nr 3, Przewodniczącą Związku Nauczycielstwa
Polskiego Panią Urszulę Kruczek. Zaproszeni zostali również
uczniowie ze świebodzickich
szkół podstawowych i gimnazjów wraz z nauczycielami.
Uczniowie, którzy brali udział
w projekcie, otrzymali dyplomy
z Centrum Nauki Kopernik oraz
certyfikaty uczestnictwa w misji
z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są to: Karolina

Szwarc, Agata Wróbel, Ania
Rajca, Julia Dubina, Martyna
Pisula, Adam Chlebowski,
Dawid Bujczenko, Alicja
Piwko, Laura Szlinke, Norbert
Strzelczyk, Wiktoria Bujczenko, Oskar Siciński, Paweł
Kowalczuk, Patryk Cichopek,
Daniel Dyjak, Ewelina Graczyk, Alicja Jakóbiuk, Joanna
Mirowska.
Opiekunami KMO i organizatorami wystawy są Elżbieta Lenik i Katarzyna Cabanek z Publicznego Gimnazjum nr 1 im.
Sybiraków w Świebodzicach.

oraz perfekcyjnie wyrecytowała
wiersz dla dzieci.

IIImiejsce-AleksandraGruszka SP 3
Wyróżnienia otrzymali: Noemi Śliwa SP 4, Artur Ścibak
SP 2, Marika Szulc SP 3.
Małgorzata Kulik
Wiesława Grochowska

„Potyczki z poezją”
Miejski Konkurs Recytatorski klas I-III

co roku konkurs odbył się
Domu Kultury. 15
Jmajaakw Miejskim
finaliści konkursów szkol-

nych świebodzickich szkół prezentowali poezje Doroty Gellner.
Obok Agnieszki Gielaty - dyrektor Miejskiego Domu Kultury
oraz Alicji Głąb - bibliotekarki
z Oddziału Dziecięcego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w skład jury weszła również Danuta Gołdon-Legler - dyrektor i aktorka
Teatru William-es.
O kolejności występów decydował losowo wybrany numer.
Dzieci z wielkim przejęciem
oczekiwały swojego występu,
aby potem pięknie, a czasami
wręcz aktorsko recytować swój
wiersz.
Obrady jury były burzliwe,
ale w końcu spośród 20 uczestników wyłoniono trzech zwycięzców i przyznano trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymali
nagrody ufundowane przez
Urząd Miasta, a były nimi statuetki i książki z poezją dla dzieci.

Wszystkim pozostałym wręczono również pamiątkowe statuetki
za udział w konkursie.
Niespodzianką dla wszystkich
był występ aktorki pani Danuty
Gołdon-Legler, która mistrzowsko wykonała arię operetkową,

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Nadia Matracka
SP6
II miejsce - Maja Dunaj SP2

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE

Jesteś zdolny? Sięgnij po stypendium!
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że wnioski
o stypendium naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie
Gminy Świebodzice za rok szkolny 2014/2015, składać
należy w terminie do 16 czerwca 2015r. w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro, pokój nr 4,
w godz. od 7:30 do 15:30.
Zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych
na terenie Gminy Świebodzice zawarte zostały w Uchwale
Nr XX/113/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15 listopada 2007 oraz Uchwale Nr XV/75/2011
z dnia 29 września 2011r.
Zgodnie z uchwałą stypendium może być przyznawane
uczniom dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i
uczniom gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy

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

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

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

Targi pracy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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la pracowników ważna
jest możliwość bezpośredniej rozmowy, dla
pracodawców
szcze-ra chęć do pracy. I jedni i
drudzy przyznają, że podczas
organizowanych w Świebodzicach Tar-gów Pracy można uzyskać coś więcej, niż tylko pozostawić CV i czekać na telefon.
Dlatego w wy-darzeniu chętnie
biorą udział zarówno firmy, szukające pracowników, jak i świebodziczanie, którzy szukają
zatrudnienia.
To już siódmy rok, gdy z inicjatywy Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i Filii
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świebodzicach świebodziczanie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami
z rynku lokalnego w ramach
Targów Pracy. Tegoroczna edycja odbyła się 14 maja w Miejskim Domu Kultury. Przyszło
jak zwykle mnóstwo osób, zainteresowanych ofertami pracy.
- Niezmiernie się cieszę, że
tak wiele firm znów odpowiedziało na nasze zaproszenie,
dziękuję za zainteresowanie
i życzę owocnych rozmów.

Mam nadzieję, że i tym razem
Pań-stwo, którzy poszukujecie
zatrudnienia, znajdziecie coś
interesującego - mówił podczas
otwarcia burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Głos zabrał także
Dyrektor PUP w Świdnicy Tadeusz Kotlarski podkreślając,
że Świebodzice są samorządem
szczególnie wrażliwym na kwestie związane z rynkiem pracy.
- Tego typu inicjatywy z pewnością pomagają mieszkańcom
znaleźć zatrudnienie - przyznał.
W oficjalnym otwarciu targów wzięli udział także: Zastępca Dyrektora PUP w Świdnicy Teresa Stoszek, Kierownik
Filii PUP w Świebodzicach Joanna Dulowska, Radny Rady
Miejskiej w Świebodzicach
Zbigniew Opaliński, który
zasiada w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia oraz Agnieszka
Gielata Dyrektor MDK i Ilona
Szczygielska, Kierownik Wydziału Promocji UM.
W tegorocznej edycji uczestniczyło blisko 20 firm z terenu
miasta, jak również instytucje
służące fachowym doradztwem
w sprawach zatrudnienia. Jak
zawsze sporym zainteresowa-

wieści z miasta

niem cieszyło się stoisko Powiatowego Urzędu Pracy Filii
w Świebodzicach, świebodziczanie chętnie składali swoje
aplikacje także m. in. na stoiskach takich firm, jak Śnieżka
czy Rezo - spółka prowadzi
sklep Intermarche.
- Mamy oferty na stanowisko
kasjer, sprzedawca, pracownik
magazynu, nie stawiamy wymagań wiekowych bo przecież
wiek emerytalny sie wydłuża
i wszyscy musimy dłużej pracować - przyznała Dorota Kozłowska, kierownik sklepu. - Liczy się chęć do pracy, nawet
Cyklicznie organizowane targi to doskonała okazja,
by pracodawcy i potencjalni pracownicy dobrze poznali swoje
wzajemne oczekiwania

doświadczenie nie jest tak ważne. Uważam, że taka forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem jest bardzo
dobrym rozwiązaniem.
W tym roku po raz pierwszy
organizatorzy nie zaprosili agencji pośrednictwa pracy. Swoje
oferty prezentowały wyłącznie
firmy, bezpośrednio szukające
pracowników.
Nowością był także punkt
ZGK Świebodzice sp. z o. o., po
raz kolejny obecny był także
punkt informacyjny Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach,
gdzie można było zasięgnąć
porad, dotyczących założenia
własnej działalności gospodarczej.

Rejestracja pojazdów
GRATIS=bez dodatkowych
kosztów
przy PZU DOM/PZU AUTO

tel. 603 065 684
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Organizatorzy dziękuję za
słodkie wsparcie imprezy firmie
Śnieżka-Invest oraz Piekarni
“M&S” Sławomir Kowalec.

Lista firm, które uczestniczyły w targach
1. REZO Sp. z o.o.
2. KOMBO Sp. z o.o.
3. Śnieżka - Invest Sp. z o.o.
4. F.P.H.U. Ameoli.
5. ASC WORKERS
6. CAPRICORN Sp. z o.o.
7. ENERGOKABEL Sp. z o.o.
8. SEGEPO-REFA Sp. z o.o.
9. ENWAR Sp. z o.o.
10. PHU VICOTEL Sp. z o.o.
11. TRANSMETAL Sp. z o.o.
12. ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

13. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Katarzyna
Kuraś
14. METAL- PLAST Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
15. GRAJEWSCY
16. ATP M i M Safian s.c.
17. Defalin Group S.A.
18. Młodzieżowe Centrum
Kariery w Świebodzicach
19. Europejskie Służby
Zatrudnienia – EURES i

Szmaragdowe Gody Państwa Niewiteckich
Państwo Barbara i Stefan Niewiteccy obchodzili pod koniec kwietnia jubileusz Szmaragdowych
Godów czyli 55 lat pożycia małżeńskiego.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie Szacowni Jubilaci złożyli
pamiątkowe podpisy i otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP. Wręczył je Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Państwo Niewiteccy zawarli związek małżeński 30.04.1960 r. w Świebodzicach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu.

Koordynacja Systemów
Zabezpieczenia Społecznego
Dolnośląski
20. Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu
21. Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy - Filia
w Świebodzicach
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Biegamy, bo lubimy!
8

wydarzenia

czwartek, 29 IV 2015
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ajmłodszy biegacz - Franio, 14 miesięcy, najstarszy - Pani Pelagia,
77 lat. A wśród nich
liczna rzesza świebodziczan
małych i dużych, uśmiechniętych, pełnych energii i biegnących dla samej frajdy biegania. Tak jest u nas co roku podczas akcji Polska biega. Bo Świebodzice lubią biegać!
W tegorocznej edycji wystartowało blisko 500 biegaczy. Jak
zwykle trasa wiodła uliczkami
Osiedla Piastowskiego, nie była
zbyt długa i męcząca, dlatego
pierwsi sprinterzy zameldowali
się na mecie już po 4 minutach.
Ale tu nie czas się liczył, każdy
mógł biec w swoim tempie
i nawet pospacerować do mety
- ważne, że wziął udział.
Po biegu można było jak
zawsze posilić się grochówką i
wylosować atrakcyjną nagrodę,
ufundowaną przez liczne grono
firm i instytucji, wspierających
to sportowe wydarzenie.
Biegacze wystartowali o godzinie 12:00 spod hali sportowowidowiskowej przy ul. Mieszka
Starego 6. Tradycyjnie sygnał do
startu dał burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który gorąco przywitał licznie zgromadzonych
uczestników.

- Tyle uśmiechniętych twarzy
to wspaniały widok, życzę udanego biegu i dobrej zabawy bo tu
nie wyniki się liczą, lecz właśnie
dobra zabawa - podkreślał burmistrz. Uczestników przywitał
także prezes OSiR Świebodzice
sp. z o.o. Janusz Zieliński.
Wśród uczestników szczególnie miło było widzieć całe rodziny z dziećmi, niektóre w wózeczkach lub na rękach taty czy
mamy, nie zabrakło także licznej
reprezentacji chłopców z naszego Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci, prowadzonego przez
siostry de Notre Dame oraz
grupy ze świetlicy środowiskowej Tęczowa Gromada. Radę
Miejską w Świebodzicach reprezentowała dzielnie truchtająca
radna Teresa Małecka, można
było także wypatrzeć załogę
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Świebodzicach, dopingowaną
przez Prezes Elżbietę Krzan
i Wiceprezes Sylwię Wawrzyńczyk.
Po dobiegnięciu do mety
każdy otrzymywał certyfikat
uczestnictwa oraz wodę mineralną, w holu hali sportowej czekała pyszna grochówka, sprawnie
wydawana przez harcerzy ze
Szczepu Harcerskiego IMAGO,
którzy bardzo aktywnie włączy-

Mnóstwo toreb a w nich różne skarby - piłki, rakietki
do badmingtona, koszulki, plecaki. - To wszystko dla was
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Sygnał do startu dał jak co roku burmistrz - niektórzy nie
wytrzymali napięcia i wyskoczyli trochę szybciej
li się w pomoc przy organizacji
imprezy.
Nieodłącznym elementem
świebodzickiej edycji Polska
biega jest losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników
biegu. W tym roku jak zawsze
wsparły nas świebodzickie firmy
i instytucje, dzięki którym biegacze mogli cieszyć się wysokiej
klasy sprzętem sportowym,
koszulkami, gadżetami przygotowanymi przez Wydział Promocji UM, itd. Rozlosowano
kilkadziesiąt nagród, wśród nich
były dwie szczególne - dla najmłodszego i najstarszego biegacza. Najmłodszym okazał się 14-

miesięczny Franio Zapotoczny-Madetko, a najstarszą biegaczką Pani Pelagia Błazik
- licząca sobie 77 wiosen.
Najliczniejszą biegnącą rodziną
była rodzina Państwa Kubiaków. Brawo, gratulujemy!
Organizatorami Polska biega
byli OSiR Świebodzice Spółka
z o.o. oraz Urząd Miejski w Świebodzicach.
Lista firm, które ufundowały
nagrody dla biegaczy:
G Promont
G Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach
G OSiR Świebodzice Spółka
z o.o.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Tu nie czas był
najważniejszy, tylko
własne tempo.
Truchcikiem też można
było dobiec
G Segepo
G Termet
G Aquapol
G WIPO
G Tester
G Aquapol
G Bar Smakosz
G Pizzeria Roma
G Olcom
G Biuro-Serwis
G Zakład Pogrzebowy

Hades
G Skok Unia Lubelska
G Alior Bank
G Śnieżka-Invest

Mały Marek, podopieczny DPS dla dzieci nie wypuszczał
z objęć wylosowanej piłki

Pierwsi biegacze na mecie - a tu już czekali harcerze z
wodą i certyfikatami

No i pooooszli....

Pierwszym nagrodzonym był mały Franio - najmłodszy
uczestnik biegu

Na strudzonych biegaczy czekała w hali pyszna grochówka
od Pani Zosi Nabielec z Baru Smakosz

Najfajniej się biegło... w wózku

Zdaliśmy ten egzamin
celująco
25 lat samorządności Świebodzic

27

maja 2015 r., dokładnie w 25. rocznicę
pierwszych, prawdziwie wolnych
wyborów samorządowych, w Świebodzicach odbyła się uroczystość podsumowująca ćwierćwiecze samorządności i przemian
społeczno-gospodarczych w naszym mieście. Na uroczystą galę do Miejskiego Domu Kultury zaproszono
wszystkich radnych i burmistrzów, pełniących tę
zaszczytną funkcję od 1990 roku.
Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans. Na sali gościliśmy
byłych i obecnych radnych miasta,
osoby pełniące w ostatnim 25-leciu
ważne funkcje w samorządzie, a także
dyrektorów szkół i szefów placówek
miejskich.
Spotkanie rozpoczął burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Samorządowi wystawiam ocenę
celującą, myślę, że zdaliśmy ten trudny
egzamin - rozpoczął swoje wystąpienie
burmistrz podkreślając, jak wiele gminy
osiągnęły w ciągu minionych 25 lat. - Gdybym
chciał wymienić wszystkie inwestycje, działania
w sferze społecznej, oświacie, kulturze, moglibyśmy tu siedzieć do następnego jubileuszu - żarto-
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wał burmistrz. - Nadrobiliśmy wiele zapóźnień
cywilizacyjnych - jak budowa wodociągów, kanalizacji. Wszyscy tu obecni możemy być z tego
dumni. Razem budowaliśmy naszą małą Ojczyznę.
Dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców za
to nowoczesne oblicze Świebodzic - zakończył
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Samorząd jest „dotykalny”
Mówiąc o 25-leciu samorządności
Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans
zaznaczył, że uważa powstanie samorządów za największy sukces przemian
społeczno-gospodarczych po 1989 r.
- Ta idea dobrze się sprawdza, w myśl
zasady koszula bliższa ciału. Majątek społeczności lokalnej jest właściwie zarządzany a ważne decyzje dotyczące inwestycji
są konsultowane, ludzie mają rzeczywisty
wpływ na to, co się dzieje w mieście
- podkreślił wskazując także na „dotykalność” władzy samorządowej.
- Burmistrza, radnego można spotkać
na ulicy i przekazać mu swoje uwagi.
- Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej - zakończył swoje wystąpienie.

Na sali zasiadło wielu tych, którzy tworzyli zręby samorządności - m. in. pierwszy
Przewodniczący RM Stanisław Szelewa czy Franciszek Dubarek, zasiadający w Radzie
w dwóch pierwszych kadencjach fot. Agnieszka Bielawska-Pękala
Po wystąpieniach gospodarzy nastąpiła chwila
dla muzyki - zapewnił ją występ świebodzickiej
sopranistki Grażyny Pantal, której akompaniował
na fortepianie Wiktor Wawrzkowicz.
Po części artystycznej wysłuchaliśmy interesującego wykładu prof. dra hab. Piotra Jurka
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor przeanalizował powstanie idei samorządności, odniósł się
także do mocnych i słabszych stron samorządu
wraz z perspektywami na przyszłość.

Więcej autonomii

Wszyscy możemy być dumni z naszego miasta i z tego, jak przez 25 lat budowaliśmy naszą
małą Ojczyznę - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Wśród zaproszonych gości byli radni poprzednich kadencji, skarbnicy miasta, członkowie
Zarządów Gminy, ale i ci, którzy dziś pracują w Radzie i jednostkach gminnych na rzecz
lokalnej społeczności

W trakcie wykładu profesor przypomniał, że
idea samorządu została sformułowana w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego.
- Wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku
były ogromnym wydarzeniem, uderzyły w monopol władzy centralnej, sprawowanej w terenie
- podkreślał.
Profesor przywołał także twórców reformy
samorządowej w naszym kraju: profesorów Regulskiego, Izdebskiego i Kuleszę (tego ostatniego
gościliśmy w Świebodzicach podczas obchodów
20-lecia samorządu).
Zdaniem profesora - samorządy wciąż mają zbyt
małą autonomię, są obciążane zadaniami zlecanymi przez władze centralne, a to nie sprzyja samorządności.
- Potrzebna jest maksymalna samodzielność
finansowa, jedna, przejrzysta ustawa, rozdział
zadań i większe współdziałanie jednostek - wskazywał prof. Jurek.
Przedostatnim punktem programu była prezentacja 25-lecia zmian, jakie zaszły w Świebodzicach
w formie slajdów - kartek z kalendarza. Na koniec
uroczystości burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz
Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans wręczyli
zaproszonym gościom podziękowania i pamiątkowe odznaki. Otrzymali je radni wszystkich 7
kadencji oraz burmistrzowie i członkowie Zarządów Gminy. Odznakę otrzymał także goszczący na uroczystości Starosta Świdnicki Piotr
Fedorowicz.

- Samorządy radzą sobie dużo lepiej
z wykonywaniem zadań, niż władza
centralna - podkreślał Przewodniczący
RM Łukasz Kwadrans, który już jako
radny trzeciej kadencji doskonale wie,
jak w praktyce wygląda chociażby
rozdzielanie pieniędzy z budżetu państwa

Pan Franciszek Dąbrowski - radny Rady Miejskiej kadencji 1990-199
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25 lat - ćwierćwiec
25 lat samorządności
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Odrodzenie samorządu
Pierwsze, prawdziwie wolne wybory samorządowe odbyły się
27 maja 1990 r.
Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad
50 latach przerwy, było możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm
„kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie
gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym
do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały
własne źródła dochodów i możliwość decydowania
o wydatkach.

Tadeusz Fedorowicz, nestor świebodzickiej
demokracji, szef Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w 1990 roku
W trakcie prac legislacyjnych zdecydowano, że wybory
w małych (obszarowo i co do liczby ludności) jednostkach
terytorialnych będą oparte o zwykłą większość i głosowanie
w jednej turze, w okręgach jednomandatowych, natomiast
w średnich i dużych miastach przyjęto system proporcjonalny
w okręgach wielomandatowych. Granicę w stosowaniu tych
zasad przyjęto na poziomie miast liczących 40 tysięcy
mieszkańców, w gminach liczących ponad 40 tys.
mieszkańców wybory oparte zostały na zasadzie
proporcjonalności. Nowa ordynacja zakładała, że wyborca
wyraża swoją wolę czynnie i wybór jest pozytywny
- miał obowiązek postawienia znaku "x" obok nazwiska
kandydata, którego wybierał.
Wybory do rad gmin przeprowadzono do 2383 rad gmin

27

maja to dzień, w którym
swoje święto obchodzi
samorząd oraz jego pracownicy. W tym roku data ta ma
szczególne znaczenie, ponieważ dokładnie 25 lat temu Sejm RP przyjął ustawę
o samorządzie gminnym, tworząc tym
samym podwaliny pod kształtowanie się
wspólnot lokalnych. Wyodrębnienie gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i przekazanie jej
kompetencji o samostanowieniu prawa
miejscowego, spowodowało rozwój miast,
a także legł u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.
Dziś, stojąc w obliczu ćwierćwiecza
przemian, jakie stały się udziałem samorządu Świebodzic, prezentujemy Państwu
kalejdoskop zdarzeń, które w latach 19902015 niejednokrotnie nadawały rytm rozwojowi miasta i życiu jego mieszkańców.
I 1990 - 27 maja odbyły się pierwsze,
w pełni demokratyczne, wybory samorządowe w powojennej Polsce. W ich
efekcie w Świebodzicach wybrano 28
radnych, którzy mieli współtworzyć
pierwszą niezależną Radę Miejską. Jej
przewodniczącym został Stanisław Szelewa, a pierwszym burmistrzem, wybranym przez Radę Miejską, został wówczas
Jan Wysoczański.

I 1991 - Gmina przejęła 3 żłobki i 9
przedszkoli, które dotychczas były placówkami państwowymi i zakładowymi.
Decyzją Rady Miejskiej pod auspicje
samorządu trafiły również szkoły.
Współcześnie, sprawnie funkcjonująca
oświata stanowi chlubę miasta, czego
dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia.

I 1993 - Rozpoczęcie roku szkolnego
to dobra wieść dla uczniów - otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2.
Budynek dydaktyczny na Osiedlu Piastowskim zastąpił dotychczasowy - przy
ul. Szkolnej. Naukę w placówce rozpoczęło ponad 900 uczniów.

I 1994 - W czerwcu odbywają się drugie demokratyczne wybory samorządowe
w wolnej Polsce. W ich wyniku burmistrzem, decyzją Rady Miejskiej, został
Jan Wysoczański. Po wyborach liczebność Zarządu Miejskiego została zredukowana do 5 osób.

Zdjęcie archiwalne
ze spotkania
przed wyborami do
parlamentu - 1989 rok,
Klub Reklan, z prawej
Tadeusz Fedorowicz.
Zaledwie rok później
znów wybieraliśmy,
tym razem już w pełni
demokratycznie,
radnych miejskich
Źródło: www.nowahistoria.interia.pl

I 1992 - Czas przemian organizacyjnych - od 1 stycznia w wyniku podziału
Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powstaje świebodzicki
ZWiK. Wraz z początkiem czerwca funkcjonowanie rozpoczął zakład GEA „Klimator”.

Końcówka roku to dobry czas dla sportu - 23 października Mariusz Cieśliński
został mistrzem Europy w Kickboxingu.

I 1998 - 5 maja Szkoła Podstawowa nr
2 otrzymała imię Nauczycieli Tajnego
Nauczania. Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele Tajnych Kompletów,
wśród nich świebodziczanka Alina Mizerska.
11 października w wyborach do Rady
Gminy rządzące dotychczas Forum
Wspierania Inicjatyw Lokalnych zdołało
wprowadzić 6 radnych i tym samym utraciło władzę. 28 października podczas sesji
Rady Miejskiej wybrano nowego burmistrza, którym został Leszek Gucwa, jego
zastępcą został Stanisław Szymecki,
a Przewodniczącym Rady Miejskiej - Leszek Hołowaty.

I 1995 - Wraz z końcem marca
w Świebodzicach działalność rozpoczęły
dwie organizacje pozarządowe - Towarzystwo Miłośników Świebodzic oraz koło Związku Sybiraków.
Na Osiedlu Piastowskim powstała
parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego, której proboszczem został ks. Zenon Kowalski.

Jedyny były burmistrz obecny na sali, radny aż pięciu
kadencji, długoletni i doświadczony samorządowiec
- Leszek Gucwa
w tym: 1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach
do 40 tysięcy mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach
powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 gmin i miast,
7 rad dzielnic.
Na ogólną liczbę 52.037 mandatów kandydowało 147.389
kandydatów, wybrano spośród nich 51.987 radnych
do rad gmin (nie wszystkie mandaty zostały obsadzone).
W kampanii wyborczej uczestniczyło ok. 2000 partii
i ugrupowań politycznych oraz organizacji.
Frekwencja wyborcza wynosiła 42 proc. W wyniku wyborów
poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie:
Komitety Obywatelskie „Solidarność” - ok. 53,1 proc. głosów;
lokalne komitety wyborców - 24,7 proc. głosów; Polskie
Stronnictwo Ludowe - 4,3 proc. głosów; Socjaldemokracja
Rzeczpospolitej Polskiej - 2,7 proc. głosów; Stronnictwo
Demokratyczne - 2,1 proc. głosów; Konfederacja Polski
Niepodległej - ok. 1 proc. głosów.

Piastowskim (Wodne Centrum Rekreacji).
W nocy z 7 na 8 lipca przez miasto
przeszła największa fala powodziowa,
której efektem była jedna ofiara śmiertelna. Kolejna fala dotknęła Świebodzice
w nocy z 18 na 19 tego miesiąca. Szkody
popowodziowe oszacowano na 7 milionów złotych.

I 1996 - 15 października podpisany
został pierwszy w historii Świebodzic akt
partnerstwa miast. Na mocy porozumienia Świebodzice nawiązały nawiązało
współpracę z niemieckim Waldbrol.
W tym roku podpisano również umowę
o sprzedaży pakietu 75% akcji REFA S.A.
pomiędzy Ministerstwem Przekształceń
Własnościowych a GEC Alsthom T&D
AG. Tym samym świebodzicki zakład
wszedł w skład międzynarodowego koncernu zajmującego się produkcją m.in.
superszybkich pociągów TGV i Pendolino.

I 1997 - W marcu rozpoczęto prace
przy budowie basenu krytego na Osiedlu

I 1999 - W wyniku zmian administracyjnych i likwidacji województwa wałbrzyskiego, Świebodzice znalazły się
w powiecie świdnickim, w województwie
dolnośląskim.
Z dniem 1 stycznia do życia powołano
nową instytucję - Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, które powstało na bazie
dotychczasowego Ośrodka Sportu i Rekreacji (nowy twór funkcjonował zaledwie przez 12 miesięcy). W tym samym
roku, decyzją Rady Miejskiej utworzono
Miejski Ośrodek Zdrowia (na bazie istniejącej Przychodni Rejonowej).

I 2000 - W marcu Straż Pożarna przeniosła się do siedziby przy ul. Wiejskiej.
1 września nastąpiło otwarcie hali widowiskowo-sportowej na Osiedlu Piastowskim. Budowa obiektu zajęła niemal
5 lat.
Miasto nawiązało współpracę partnerską z białoruską Marina Gorką.
I 2001 - Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zawarcia aktu partnerstwa
pomiędzy miastem Świebodzice a miastem Jilemnice z Republiki Czeskiej.
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zy Szkole Podstawowej nr 4 oddano
użytku nową salę gimnastyczną.
udowano ją za sumę 2,4 mln złotych.
owa obiektu trwała 4 lata.
lipca zmarła Alina Mizerska, członTON, wieloletnia dyrektor Liceum
nokształcącego.
2002 - W nocy z 31 sierpnia na 1
śnia nastąpiła powódź, znacznie
sza niż pamiętna z roku 1997.
zczyła urządzenia telefoniczne, w 25
scach uszkodziła drogi, zalała lub
opiła 500 budynków. Straty oszacoo na 5 milionów złotych.
października odbyła się ostatnia
dotychczasowej Rady Miejskiej.
yborach, które odbyły się 27 paźnika do Rady wybranych zostało 21,
ast dotychczasowych 28 radnych.
m roku po raz pierwszy odbyły się
ież bezpośrednie wybory na burmi- został nim, w drugiej turze, Jan
oczański.

2003 - W wyniku reorganizacji
skiego Centrum Sportu i Rekreacji,
zją Rady Miejskiej powstał Ośrodek
tu i Rekreacji. Radni podjęli uchwałę
ożeniu Publicznego Zespołu Szkół
tawowo-Gimnazjalnych z oddziałategracyjnymi.
października Ojciec Święty Jan PaII otrzymał tytuł Honorowego Obyla Miasta.

2004 - 3 września nastąpiło otwarcie
o realizowanej inwestycji - krytej płyi. Prace trwały 7 lat.
września na stadionie przy ul. Recyjnej odbyła się impreza, podczas
ej mieszkańcy świętowali 725-lecie
kania praw miejskich przez Świebo.
raz z końcem roku Urząd Stanu
ilnego zarejestrował 649 urodzeń,
zgonów i 117 małżeństw. Miasto
ło 23 550 mieszkańców.

I 2005 - 5 kwietnia na nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, radni przemianowali dotychczasowy Plac Legionów Polskich na Plac Jana Pawła II. Na sesji 27
maja imię papieża Polaka Rada nadała
również Publicznemu Przedszkolu nr 2 na
Osiedlu Piastowskim. W tym samym roku
na Placu Jana Pawła II ustawiony został
niemal 5-metrowy pomnik Ojca Świętego.
1 sierpnia nastąpił podział Zakładu
Obsługi Komunalnej. Jednostka przy ul.
Świdnickiej 7 zmieniła nazwę na Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, a mieszcząca
się przy ul. Strzegomskiej 30 została
zakładem budżetowym, pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej.

I 2006 - 12 listopada odbyły się wybory samorządowe. O 21 mandatów w Radzie Miejskiej ubiegały się cztery komitety - Platforma Obywatelska wprowadziła
do Rady 3 radnych; Lewica i Demokraci
- 2, Forum Inicjatyw J. Wysoczańskiego
- 9, a KWW Bogdana Kożuchowicz - 7.
Z tego też komitetu wywodził się nowo
wybrany burmistrz. W II turze wyborów
zwyciężył Bogdan Kożuchowicz, zdobywając 56% ważnych głosów. Pierwsza
sesja Rady odbyła się 27 listopada, jej
Przewodniczącą została Elżbieta Horodecka. Z kolei 1 grudnia odbyło się
zaprzysiężenie Bogdana Kożuchowicza
na stanowisku Burmistrza Miasta Świebodzice.

I 2007 - 20 marca Rada Miejska podjęła uchwałę o przekazaniu 1,29 ha terenu
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co zapoczątkowało jej działalność w Świebodzicach
Latem rozpoczęły się prace na stadionie
Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria”.
W efekcie prac wybudowano trybuny dla
kibiców na około 300 miejsc.
Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji płyty głównej Rynku, w wyniku której
zmienił się wygląd centralnego placu w
mieście. Po zerwaniu dotychczasowych
płyt granitowych została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej, a przed
wejściem do ratusza pojawił się herb miasta.

I 2008 - Dzieci i młodzież ze śródmieścia otrzymały pierwsze w mieście
boisko wielofunkcyjne, które powstało
przy Szkole Podstawowej nr 3.
Wraz z końcem sierpnia samorząd sfinalizował jedną z największych inwestycji - budowę Wodnego Centrum Rekreacji. Inwestycja rozłożona na lata pokryta
została z wielomilionowego kredytu,
który Gmina spłacała w rocznych ratach.
Uregulowanie należności nastąpiło rok
przed założonym planem.

I 2009 - Czas wielkich inwestycji
- rozpoczęto prace związane z remontem
nawierzchni dróg na Osiedlu Piastowskim. To jedna z największych inwestycji
drogowych w ostatnim 25-leciu. W ramach prac wymieniono nie tylko nawierzchnie jezdni, powstały również nowe chodniki oraz parkingi. W tym samym
roku rusza rozbudowa sieci kanalizacji
wodno-sanitarnej, której kolejne etapy
trwają do dziś. Wielkie przedsięwzięcie
pochłonęło ok. 40 mln złotych (10 mln ze
środków gminnych i aż 30 z funduszy
zewnętrznych, w tym europejskich).
11 września Rada Miejska podjęła
decyzję o rozszerzeniu Podstrefy Świebodzice WSSE „Invest-Park” o kolejne
9 hektarów

I 2010 - Zakończył się kolejny etap
rewitalizacji rynku - tym razem kompleksowemu remontowi poddany został
ratusz. W ramach inwestycji odnowiono
elewację, wyremontowano konstrukcję
wieży, a także uruchomiono zabytkowy
zegar.
Oddano do użytku nowy budynek
socjalny na stadionie przy ul. Sportowej
15. Nowoczesny budynek, w którym znalazło się miejsce dla szatni, natrysków,
pomieszczeń służbowych oraz sali konferencyjnej, kosztował ok. 4 mln złotych.

I 2011 - W czerwcu Gmina podpisała
umowę z przedsiębiorstwem GEA Polska
sp. z o. o. - pierwszym inwestorem w Podstrefie Świebodzice WSSE „Invest-Park”.
Firma zajmująca się technologiami powietrza kupiła niemal 6 ha gruntu.
Zakończono modernizację budynku
przy ul. Parkowej 4. Miejsce, w którym
mieścił się posterunek policji zostało przeobrażone w Centrum Rehabilitacji Społecznej. W budynku swoje siedziby mają
liczne stowarzyszenia oraz instytucje
pomocowe. Koszt inwestycji wyniósł ok.
2 mln złotych.
Jesień pod znakiem kultury - 18 października w hali widowiskowo-sportowej
OSiR-u wystąpił słynny Chór Aleksandrowa.

I 2012 - Dzięki aktywności władz
samorządu oraz członków Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach, znajdujące
się na terenie miasta lotnisko zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do 2020 roku. W tym
roku odbyła się również pierwsza edycja
Pikniku Lotniczego.
Zakończono remont obszaru zlokalizowanego przy ul. Młynarskiej i Piaskowej.
Inwestycja ta realizowana była dzięki
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rada Miejska, już z nowym Przewodniczącym, którym został dr Łukasz Kwadrans, przyjęła uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowego wizerunku herbu
Świebodzic. Radni przyjęli również projekt flagi miasta.

I 2013 - Rozpoczął się kolejny etap
rewitalizacji rynku. Po odnowieniu płyty
oraz ratusza, przyszedł czas na remonty
ulic. Wartość wszystkich prac to ponad 2
mln zł, 70% to dofinansowanie unijne.
Świebodzice, a konkretnie pozostałości
po zakładach włókienniczych „Silena”
gościły ekipę realizującą film pt. „Miasto
44”. Ruiny byłej fabryki imitowały
Warszawę z okresu II wojny światowej.
Film okazał się kinowym hitem.
Decyzją burmistrza Bogdana Kożuchowicza, w Świebodzicach przystąpiono
do realizacji budżetu partycypacyjnego.
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Nowa forma decydowania o wydatkowaniu funduszy na inwestycje przypadła do
gustu mieszkańcom, którzy chętnie zgłaszali swoje propozycje.

I 2014 - Wystarczyła pierwsza tura
wyborów samorządowych, by wyłonić
zwycięzcę wyścigu o fotel burmistrza
Świebodzic. Podobnie jak w poprzednich
dwóch kadencjach, w latach 2014-2018
urząd ten piastował będzie Bogdan
Kożuchowicz. Dominację KWW Bogdana Kożuchowicza potwierdziły również wybory do Rady Miejskiej. Na 21
miejsc do obsadzenia aż 15 zajmują
przedstawiciele tego komitetu. Przewodniczącym Rady zostaje dr Łukasz Kwadrans.
Zakończyła się jedna z największych
inwestycji drogowych w najnowszej
historii miasta. Gmina we współpracy
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei wyremontowały liczący ok. 1,5 km odcinek
drogi wojewódzkiej 374. Na odcinku biegnącym na terenie Gminy wykonano
2 ronda, poszerzono pasy jezdne, zamontowano nowe oświetlenie, a także wykonano ścieżkę rowerową.

I 2015 - Rada Miejska wprowadziła
do budżetu gminy 3,5 mln złotych ze
środków unijnych. Pieniądze zostaną spożytkowane na zakup 3 nowoczesnych
autobusów marki Mercedes, które będą
obsługiwać komunikację miejską.
Droper Logistic rozpoczęła działalność
w Podstrefie Świebodzice WSSE „InvestPark”. To czwarty zakład, który powstał
w naszej podstrefie.
W środę, 11 lutego, burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podpisał
umowę z PKP na dzierżawę części pomieszczeń wyremontowanego dworca
kolejowego. Po przeprowadzeniu potrzebnego remontu we wnętrzach dworcowych znajdą swoje miejsce Izba Regionalna, komisariat Straży Miejskiej a także
niewielka sala służąca celom kulturalnym.

IV
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25 lat samorządności Świebodzic

Oni budowali
samorząd
naszego miasta
107 nazwisk - tyle osób tworzyło Radę Miejską
Świebodzic od 1990 roku. To zaledwie, a może już
- siedem kadencji samorządu miasta.
Przedstawiamy składy poszczególnych rad
w kadencjach od 1990 roku do chwili obecnej.

N

a początku kilka słów
wyjaśnień. Składy rad
różnią się liczebnością
- w początkowych trzech kadencjach RM liczyła sobie 28 radnych, od kadencji 2002-2006
skład został zmniejszony do 21.
Pierwsza kadencja Rady
Miejskiej zasługuje na szczególną uwagę - był to pierwszy,
prawdziwie demokratyczny wybór mieszkańców. Do ówczesnej
Rady udało się wprowadzić liczną reprezentację Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” - aż
15 radnych. - To był wielki sukces, ale i ogromna praca - wspomina szef tego komitetu i radny
następnych trzech kadencji, dziś
przewodniczący Związku Sybiraków w naszym mieście, Tadeusz Fedorowicz.
W pierwszych trzech kadencjach radni wchodzili także
w skład Zarządu Miasta (tylko
w kadencji 1998-2002 w Zarządzie znalazła się osoba spoza
Rady - pan Zenon Marciniak),
w trakcie trwania kadencji te
Zarządy często się zmieniały.
Zmieniali się także radni, którzy
czasami tracili mandat w wyniku
np. naruszenia ustawy o samorządzie lub prawomocnych wy-

roków - albo i z powodu smutnych wydarzeń, takich jak
śmierć. W składach rad pojawiają się także nazwiska burmistrzów - którzy mieli prawo
ubiegać się zarówno o mandat
radnego jak i fotel burmistrza,
a po objęciu funkcji burmistrza
rezygnowali z mandatu radnego.
Podobnie rzecz się miała z zastępcami, wyłanianymi przeważnie z grona Rady - oni także
rezygnowali z mandatu, a na ich
miejsce wchodziła kolejna osoba
z listy.
Patrząc globalnie na wszystkie te siedem kadencji można
stwierdzić, że władza wyglądała
dość stabilnie - sprawowało ją
tylko 3 burmistrzów:
Jan Wysoczański i Bogdan
Kożuchowicz - po trzy kadencje, jedną Leszek Gucwa. Obecny burmistrz Bogdan Kożuchowicz jako jedyny sprawuje władze bez przerwy.
Wielu radnych może się poszczycić długoletnim zasiadaniem w Radzie - dwie lub trzy
kadencje, rekordzistami - 5 kadencji - są: Leszek Gucwa,
Zdzisław Pantal i nieżyjący już
Wiktor Krawczyk.
I

niego 25-lecia. Jak wielokrotnie
w wypowiedziach podkreślał jej
współtwórca, profesor Jerzy Regulski - przełamała pięć monopoli
totalitarnego państwa.
Inicjatorem reformy był rząd
Tadeusza Mazowieckiego. W styczniu 1990 roku premier Mazowiecki
ogłosił zamiar przeprowadzenia
nowych wyborów do rad gmin.
Przygotowania niezbędnego pakietu ustaw podjęli się senatorowie.
Prym w tej sprawie wiedli zwłaszcza senatorowie Jerzy Regulski
i Jerzy Stępień.
Senat przyjął pakiet ustaw
samorządowych jeszcze w styczniu 1990 roku, Sejm kontraktowy
uchwalił je w marcu tego samego
roku. Na ich podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach
gmin prawdziwy samorząd.
Nowo wybrane rady gmin
wybrały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli
prezydenci, czyli praktycznie
w większości miast powyżej 50
tys. mieszkańców), burmistrzów
(w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich).
Według profesora Regulskiego
reforma polegała przede wszystkim na przełamaniu pięciu monopoli totalitarnego państwa. Pierwszy - polityczny, został przełamany

stwowej, ze ściśle ustaloną hierarchią, w ramach której władze
gminne podlegały władzom wojewódzkim, a te państwowym.
Trzeci to monopol własności
- przed 1990 rokiem terenowe
organy administracji państwowej
nie miały osobowości prawnej
i tylko administrowały majątkiem
państwowym.
Przełamanie czwartego monopolu polegało na usamodzielnieniu
finansowym gmin - do tej pory
działały w ramach budżetu państwa. Piąty naruszony monopol to
przekazanie samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w administracji państwowej.
Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił 1 stycznia 1999
roku. Polegał na wprowadzeniu
dwóch dodatkowych szczebli samorządu - powiatów i samorządowych województw.
Pierwsze wybory do wszystkich
trzech szczebli samorządu - rad
gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich - odbyły się 11 października 1998 roku. Dopełnieniem reformy samorządowej było
wprowadzenie, począwszy od
wyborów samorządowych w 2002
roku, bezpośrednich wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Koniec z monopolem
władzy
daniem wielu ekspertów refor- dzięki wolnym wyborom. Drugi to
ma samorządowa 1990 to jedna monopol władzy - PRL była
Z
z najbardziej udanych reform ostat- państwem jednolitej władzy pań-

Źródło: Gazeta Wyborcza

Niedziela pod znakiem
piłki
rozmaitości
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G

w dorocznym pikniku sportowym.
Impreza, której organizatorem
był Urząd Miejski w Świebodzicach, przy wsparciu Spółdzielni
Mieszkaniowej, Publicznego
Przedszkola nr 2, OSiR Świebodzice sp. z o. o., MKS Victoria
Świebodzice oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi, przebiegała zgodnie ze sprawdzonym
harmonogramem. Najpierw pu-

bliczność rozgrzali zawodnicy
zespołu młodzików Victorii
Świebodzice, którzy zaprezentowali się w meczu pokazowym,
a tuż po nich na murawę boiska
wybiegli piłkarze z ekip samorządowców, krwiodawców i rodziców, którzy w tym roku
wystawili aż dwa zespoły.
Choć cel zawodów był jasny,
a strzelenie gola przeciwnikowi
kusiło, gra toczyła się po przyjacielsku, zgodnie z zasadami fair
play, więc sędziujący zawody
trener Krzysztof Król nie musiał
zbyt często sięgać po gwizdek.
Ostatecznie drugi rok z rzędu
rywalizację na boisku zdominowali samorządowcy, w których
składzie wystąpili: burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, radni:
Marek Jakubina, Jacek Żygłowicz, Jarosław Dąbrowski,
Mariusz Szafraniec, Andrzej
Olszówka, Dariusz Skalny,
a także Euzebiusz Wojdat,
Tomasz Meges i Jacek Oleksyn

miejsce po pełnej napięcia serii
rzutów karnych przypadło
w udziale zespołowi Przedszkole II.
Ale zabawa nie ograniczyła
się wyłącznie do zmagań na
boisku. Podczas gdy dorośli
oklaskiwali piłkarskie potyczki,

- na co dzień związani z MKS
Victoria Świebodzice.
Po drodze do finału zwycięzcy rozprawili się z drużyną
Przedszkole I, którą pokonali
3:1, a już w ostatniej rozgrywce
pokonali Krwiodawców, którym
zaaplikowali cztery gole. Trzecie

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

ole, piękne akcje i widowiskowe parady bramkarskie
słowem, cała paleta
piłkarskich emocji, a wszystko to
okraszone doskonałą zabawą i
konkursami
- tak wyglądało niedzielne popołudnie na kompleksie sportowym
„Blisko Boisko”, gdzie dziesiątki
świebodziczan
uczestniczyło

4czerwca
Boże Ciało
 Msza św.

w kościele
pw. Św. Mikołaja
 godz. 10.15,
po niej procesja

29 czerwca
 Odpust w parafii

pw. Św. Piotra
i Pawła
 Msza św.
o godz. 18:00
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maluchy - obowiązkowo z wymalowanymi twarzami - grały
w piłkarzyki i wygrywały nagrody w sportowym quizie, a w międzyczasie bawiły się z Sówką
Świebodką oraz zajadały słodycze ufundowane przez ŚnieżkęInvest.

Wybieram bibliotekę
10

społeczeństwo
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Beata Wiciak

M

aj już tradycyjnie poświęcony jest książkom, bibliotekarzom,
bibliotece oraz jej
użytkownikom. W tym roku
świebodzicka placówka postanowiła uczcić w sposób szczególny
Tydzień Bibliotek obchodzony
pod hasłem: WYBIERAM BIBLIOTEKĘ.
Nasza placówka rozpoczęła
obchody już dzień wcześniej. 7
maja 2015 r. odbyły się dwa spotkania - w Oddziale Dziecięcym
pan Dariusz Kubiszewski - wieloletni czytelnik oraz pan Marek
Janowski udzielali rad i wskazówek podczas kursu Kravmaga, „Jak przeżyć w dżungli miasta”.W tym samym czasie w bi-

TEKĘ zostało wcielone w życie
z całą mocą. 14 maja 2015 r. po
raz pierwszy w naszej placówce
obchodziliśmy „Noc w Bibliotece”. Oczywiście była to umowna nazwa, bowiem znana była
tylko godzina rozpoczęcia spotkania (17.00), nikt jednak nie
wiedział, kiedy nastąpi jego koniec.
Rozpoczęliśmy wykładem
Dariusza Pawlickiego - poety,
prozaika, autora wierszy, esejów
i szkiców oraz prozy poetyckiej
zatytułowanym: „New Yorkmiasto poezji i poetów”, a potem
nie zabrakło quizów, zagadek,
kalamburów inspirowanych literaturą, które wzbudziły sporo
emocji, śmiechu i zabawy. Wspólnie czytaliśmy fragmenty powieści Teresy Rudzkiej „Biblio-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wiadała o ukochanych koniach,
które towarzyszyły jej przez całe
dotychczasowe życie. Bakcyl
zaszczepiony w domu dziadków,
dokąd jako dziecko jeździła na
wakacje sprawił, że konie zdeterminowały wybór studiów na
Uniwersytecie Przyrodniczym.
„Przez całe moje życie, te konie
są gdzieś blisko mnie” - mówiła
pani Małgorzata. Nie mniej
pasjonujące opowieści wyłaniały się podczas kolejnych wystąpień. Pani Róża Stolarczyk
zaprezentowała nam przepiękne
rękodzieło w postaci ażurowego
bieżnika oraz utkanego kolorowego gobelinu „Kwiaty Polskie” starą metodą tkaczy z Kowar. Ryszard Żurakowski z zawodu inżynier, dziś na emeryturze, zdradzał nam skąd wzięły
„Noc w bibliotece” była imprezą wymagającą ogromu pracy
pracowników biblioteki: dyrektor Małgorzaty Grudzińskiej,
Agnieszki Koniecznej, Anny Sędziak, Beaty Wiciak i Haliny
Michalak, które nie tylko opracowały scenariusz imprezy,
ale także przygotowały smaczny poczęstunek dbając o jego
atrakcyjną wizualnie formę.

bliotece przy ulicy Świdnickiej
15, odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z zaprzyjaźnionego Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach, gdzie rozmawialiśmy
o książce i filmie zatytułowanym
„Gwiazd naszych wina” Problematyka poruszanych zagadnień
dotyczyła śmiertelnej choroby,
jaką bardzo często okazuje się
nowotwór.
Jak się okazało, te spotkania
były tylko preludium do tego, co
nastąpiło tydzień później, kiedy
to hasło WYBIERAM BIBLIO-

tekarki” - traktujące z przymrużeniem oka naszą grupę zawodową.
Blok programowy „Nocy
w bibliotece” przeplatany był
opowieściami naszych czytelników - niby znanych nam doskonale, jednak tej magicznej nocy
w zaproponowanym konkursie
na najciekawszą opowieść „Moje hobby” odsłaniali się od strony, z jakiej dotąd ich nie znaliśmy. Z ogromnym zaangażowaniem mówili o swoich pasjach.
Jako pierwsza rozpoczęła pani
Małgorzata Ujma, która opo-

Psia arystokracja

się jego zainteresowania malarstwem, a pani Anna Ozgowicz
zaprezentowała wiersze własnego autorstwa, niektóre nagrodzone w konkursach literackich,
z czego jest dumna. Dowiedzieliśmy się, że pisze, kiedy spotyka
ją w życiu „coś” czym się wzrusza, gdy chce o czymś lub o kimś
opowiedzieć. W ten sposób
przedstawiła nam sylwetkę swojego długoletniego przyjaciela
pana Ryszarda Żurakowskiego
przed jego prezentacją „Moje
hobby”. Pani Anna wyrecytowała, że:

„Mój przyjaciel Ryszard Ż
Ten życzliwy jest dla świata.
Człowieczeństwa w ludziach
szuka.
Zawsze o kulturę dba.
(…)
On maluje świat pogodny,
Ukwiecony, ciepły miły.
Oddalony od podłości szarych
ludzi”
O sutaszu pani Barbara Lebiecka-Patyk mówiła: „to niezwykła technika tworzenia biżuterii. Rozwija wyobraźnię, uczy
cierpliwości, pokory, wycisza”,

a my dodatkowo mieliśmy okazję cieszyć oczy przepięknymi,
wielobarwnymi, aczkolwiek
gustownymi kolczykami, bransoletkami i naszyjnikami podziwiając kunszt wykonawstwa
pani Barbary. Pasją Pani Barbary Sztern był porzucony na
pewnym etapie życia i na nowo
odkryty rysunek.
Jednak największe zainteresowanie swoją opowieścią wzbudził pan Ryszard Mukoid wygrywając konkurs. Z wielką
pasją i zaangażowaniem, popartą
fachową wiedzą i publikacjami
mówił o pszczołach, ich zwyczajach, o rodzajach miodu, o tym,
który i w jakich ilościach oraz na
jaką okazję należy spożywać.
Dynamiczny charakter spotkania, quizy i kalambury, przeplatane przerwami na poczęstunek i luźne rozmowy, by powrócić do opowieści o hobby,
sprawiły, że była to niezwykła

magiczna noc. Odkryliśmy przed
sobą wiele tajemnic, pokazaliśmy się w innym świetle, staliśmy się sobie bliscy.
Dodatkową atrakcją był zorganizowany tego dnia w bibliotece kiermasz książek, gdzie
czytelnicy sami mogli wybierać
książki, które zakupiła biblioteka
w ramach „książki na żądanie”.
Dziękując zebranym za spotkanie stwierdziłyśmy, że biblioteka pełna czytelników, którym
dopisuje humor, którzy biorą
chętnie udział w proponowanych zajęciach to najpiękniejszy
prezent jaki może otrzymać
bibliotekarz w dniu swojego
święta. Tegoroczne hasło WYBIERAM BIBLIOTEKĘ dzięki
zaangażowaniu użytkowników
instytucji stało się hasłem prawdziwym i pełnym treści.

A przed pokazem obowiązkowe
poprawki „fryzury”

Uff, gorąco, i tej skóry tak
jakoś za dużo

MBP
w Świebodzicach

maja w hali sportowo-widowiskowej OSiR odbyła się 58.
Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Tak, jak w latach ubiegłych
16
do Świebodzic przyjechały psie piękności z całej Polski, Czech
i Niemiec - w sumie ponad 600 psów. Zmagania czworonogów odbywały się na 4 ringach w hali i 4 ringach na placu za halą.
Wystawa to nie tylko rywalizacja psów, ale także miejsce gdzie
można było otrzymać poradę dotyczącą żywienia i dbania o swojego pupila. Na wystawie można było kupić karmę, psie smakołyki,
legowiska, smycze, a nawet biżuterię dla czworonogów.

NORMAN
- UROCZY
PUDELEK

W ringu trzeba się było
jak najlepiej zaprezentować

PATRZCIE,
JAKI JESTEM PIĘKNY...

Rodzice nauczyli mnie dobra
społeczeństwo

Rozmowa z Jadwigą
Pichurską, aktywną
działaczką Związku
Sybiraków
w Świebodzicach,
która jako malutka,
jednomiesięczna
dziewczynka, została
wywieziona wraz z rodziną
na Sybir

Ale pamiętam takie szczątkowe
obrazki: w ZSRR obchodzono
szczególnie Nowy Rok i wtedy
przychodził Dziadek Mróz. Pamiętam więc ogromną stołówkę,
w której my wszyscy, dzieciaki,
czekaliśmy na Dziadka Mroza.
Była wielka choinka, przyczepiona do sufitu. No i trzeba było
powiedzieć wierszyk. Ja wtedy
powiedziałam dwa, oczywiście
po rosyjsku. Jeden był nawet
o Stalinie (śmiech). Dostałam
w nagrodę kolorowy cukier
puder w takiej papierowej tutce.
Nie wiedziałam co to jest, przyniosłam do domu i pokazałam
mamie. Powiedziała, że to jest
słodkie, żebym spróbowała.
A mnie to wcale nie smakowało,
nie znałam słodyczy.
Drugi obrazek - gdy już przyjechaliśmy w 1946 r. do Polski,
do rodziny w Kamiennej Górze
(rodzinę pani Jadwigi zaprosili
do siebie krewni ze strony babci,
Jadwiga i Józef Bohatyrowicze

- przyp. red.), pamiętam wspólne
posiłki przy stole. Siadaliśmy
wszyscy, a mnie małą sadzali na
takim podwyższonym stołku,
i cierpliwie karmili. Bo ja nie
chciałam jeść mięsa, cukru - nie
znałam tych smaków. Do dziś
jestem bardzo wdzięczna za tę
ogromną cierpliwość i dbałość
o mnie.
G Kiedy pojawiła się
świadomość tego, co Was
spotkało?
- Rodzice nie opowiadali zbyt
wiele o tamtych przeżyciach, ten
temat raczej nie był poruszany,
myślę, że starali się mnie i siostrze oszczędzić tych trudnych
wspomnień, chcieli, żebyśmy
miały w miarę normalne dzieciństwo, ale też była obawa o bezpieczeństwo. Pamiętam, że w klasie IV albo V gdy pytano nas,
uczniów, gdzie się kto urodził, ja
mówiłam że w Grandziczach
(stamtąd rodzina pani Jadwigi
została wywieziona - przyp. red.),

a w księgach zapisywano, że
w ZSRR. I ja tego nie mogłam
zrozumieć, jak to w ZSRR?
G Pytała Pani rodziców,
jak tam było?
- Tak na poważnie zaczęłam
pytać o tamte lata dopiero, gdy
byłam w liceum. Mamusia zawsze, jak pytałyśmy ją o to z siostrą, jak tam było, mówiła
„Najważniejsze, że Bóg pozwolił nam wrócić do Ojczyzny”.
Każdą wigilię zaczynaliśmy od
podziękowania Bogu za powrót
do Polski. Rodzice nie rozpamiętywali tamtych krzywd, cierpienia, choć przecież mama
przeżyła z nami gehennę 5 lat
o głodzie i chłodzie; mój tatuś
był więziony w niemieckim obozie, wsławił się także podczas
cywilnej obrony Warszawy.
Jedyne, co szczególnie pielęgnowali we wspomnieniach, to
pamięć o naszej siostrze Irence,
która zmarła w Kazachstanie
(dziewczynka zmarła z powodu
braku odpowiedniego żywienia
i leków - przyp. red.). Przy
każdych świętach i na imieniny
wspominano Irusię i ja tak rosłam z tym jej wspomnieniem,
choć nawet jej nie pamiętam.
W naszym domu nie żyliśmy
przeszłością, tylko teraźniejszością.
G Kiedy i jak znaleźliście się
w Świebodzicach?
- Do Świebodzic ściągnęli nas
inni krewni - którzy też powrócili ze zsyłki, Amelia i Henryk
Jaroccy. Przenieśliśmy się do
Świebodzic w 1952 r. Dostaliśmy mieszkanie w pięknej willi
na Alejach Lipowych. Tatuś mój
dostał pracę w banku. Zaczę-

pedagogiczny, nauczyć się komunikować w języku obcym
i wykorzystać swój potencjał,
który kryje się w każdym z nas.
Przede wszystkim chcemy, aby
z rozwijania siebie, nasi klienci
mieli FUN, a efekty wówczas
przychodzą bardzo szybko.
G Do kogo skierowany jest
i czemu ma służyć ten nowy
projekt?
- Nasza Funaberia jest skierowana do wszystkich - od Malucha do Seniora. Jesteśmy otwarci na osoby dynamiczne
i kreatywne, które chcą rozwinąć
swoje zdolności, ale również zajmujemy się trudnościami w nauce oraz terapią i profilaktyką.
Stąd w naszej ofercie można

znaleźć techniki skutecznego
uczenia się i warsztaty interpersonalne. Naszą mocną stroną
w tej chwili jest metodyka nauczania języków obcych, w której łączymy wieloletnią wiedzę
z różnych dziedzin i żywą nauką
języka. Każdego dnia przełamujemy bariery w mówieniu i wraz
z profesjonalnym teamem sprawiamy, że nasi uczniowie otwierają się na świat. W naszej Funaberii rozwijamy też niesamowity
potencjał wyjątkowych seniorów, a współpraca z nimi daje
ogromną satysfakcję i budzi nowe pomysły.
G Wystartowaliście mocno
bo dniem dawcy szpiku,
jakie kolejne pomysły?

- Dzień Dawcy Szpiku to cudowna akcja, którą nosiłam
w sobie przez długi czas i serce
mi się raduje, że udało się znaleźć nowe szanse na życie.
Oczywiście to jest wspólny
sukces wszystkich tych, którzy
pomagają mi przy realizacji
pomysłów wynikających z mojej wiary w drugiego człowieka. Siły i energii, a przede
wszystkim kreatywności nam
nie brakuje i z pewnością niebawem pojawimy się z nowym
projektem dla mieszkańców
naszego miasta. Jednak nie
chciałabym zdradzać szczegółów. Mogę powiedzieć, że
szykujemy coś kreatywnego,
łączącego pokolenia z dbało-

W

poprzednim numerze zakończyliśmy
publikację wzruszających wspomnień
pani Jadwigi Fedorowicz z domu Skup, która przeżyła gehennę
zsyłki na Sybir. Pani Jadwiga
sama, będąc już w podeszłym
wieku, spisała swoje wspomnienia, by przetrwały choć w przekazach rodzinnych. Ale jej córka,
pani Jadwiga Pichurska, postanowiła podzielić się tą opowieścią z
Czytelnikami Gazety Świebodzickiej, a niewykluczone, że
wspomnienia będą dostępne
także i w szerszej publikacji.
Dziś rozmawiamy z panią
Jadwigą Pichurską o jej wspomnieniach związanych ze zsyłką, a także życiu w powojennych Świebodzicach.
G Pani Jadwigo, gdy wracała
Pani do Polski z rodziną, miała
pani 6 lat. Czy miała Pani
jakieś wspomnienia z pobytu
w Kazachstanie, a potem
na Ukrainie? Czy tak małe
dziecko mogło coś zapamiętać?
Jadwiga Pichurska: - Czułam, że jestem po Sybirze, bo
byłam bardzo chorowita. Moje
pierwsze wspomnienia dotyczą
głównie już pobytu w Polsce,
u rodziny w Kamiennej Górze.
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- To dla mnie najcenniejsze wspomnienia - mówi o swojej
rodzinie pani Jadwiga

Edukacja to niezły fun!

liśmy zupełnie nowy rozdział
życia. Później przenieśliśmy się
na ul. Zwycięstwa. W Świebodzicach osiedliła się także rodzina mojej mamusi, brat z rodziną,
którzy także przeżyli wywózkę
do Kazachstanu. A w 1958 r.
moja mam sprowadziła jeszcze z
Grandzicz swoją siostrę z bliskimi. I tak się wszyscy odszukaliśmy.
Po skończeniu szkoły ogólnokształcącej poszłam na studia
ekonomiczne we Wrocławiu.
Postanowiłam jednak, że po ich

FOT. ARCHIWUM PANI JAWDIGI
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To jedno z niewielu zdjęć,
jakie się zachowało z pobytu
na Syberii - dziadkowie pani
Jadwigi: Jan i Kamila
oraz ona sama w wieku
1,5 roku i siostry: 2,5 letnia
Irenka oraz 6,5-letnia Zosia
skończeniu wrócę do Świebodzic, bo to moje miasto, tu się
czułam wśród swoich i w zasadzie całe swoje życie zawodowe
spędziłam właśnie tutaj. To jest
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moje miejsce na ziemi, moja
mała Ojczyzna, czuję się niezwykle mocno związana z miastem i mieszkańcami.
G Jakie najważniejsze wartości
wyniosła Pani z domu?
- W naszym domu zawsze
ważny był szacunek dla drugiego człowieka, niesienie pomocy
tym, którzy jej potrzebują, wzajemne wsparcie, etos pracy.
Dostaliśmy od losu naprawdę
wiele - mogliśmy wrócić do kraju prawie całą rodziną, spotkaliśmy się mimo tylu lat rozłąki,
a przecież tyle ludzi zginęło.
Mieliśmy wielkie szczęście.
Rodzice nauczyli mnie także
uczciwości i solidności - to potem zaowocowało w pracy, którą
zawsze starałam się wykonywać
najlepiej, jak potrafiłam. Czasami byłam może nawet zbyt
wymagająca, ale tak mnie nauczono. Jestem za to ogromnie
wdzięczna moim rodzicom.
G Co będzie dalej
ze wspomnieniami Pani
Mamy? Te kilkadziesiąt
zapisanych drobnym
maczkiem kartek zeszytu
to przecież nie tylko cenna
pamiątka rodzinna, ale i ważny
przekaz historyczny.
- Chciałabym wydać te wspomnienia, choćby w formie małej
publikacji. Jeszcze w ten sposób
będę mogła podziękować Mojej
Mamusi, najwspanialszemu
i najlepszemu człowiekowi,
dzięki któremu żyję i który
wpoił mi najważniejsze wartości. To dzięki Mojej Mamie
kocham ludzi i świat.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Rozmowa z Anetę Sterną, założycielką Centrum Rozwoju Funaberia. Centrum zorganizowało niedawno Dzień Dawcy Szpiku

G Co się kryje pod hasłem

Centrum Rozwoju
Funaberia?
- Centrum Rozwoju Funaberia powstało we wrześniu ubiegłego roku z myślą o wszechstronnym rozwoju człowieka
i wiarą w jego potencjał. W Funaberii łączymy aktywną edukację z zabawą, ponieważ inwestycja we własny rozwój - to przecież niesamowity fun (z ang.
zabawa). Centrum Rozwoju to
również taka moja Funaberia,
aby w jednym miejscu połączyć
różne sfery progresu człowieka
od sfery mowy, przez sferę języków obcych po rozwój interpersonalny. Zatem można u nas
znaleźć gabinet logopedyczno-

Wiele przeżyli, mają przywileje, pamiętajmy o nich
a podstawie art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansoN
wanych ze środków publicznych inwali-

dzi wojenni i wojskowi, kombatanci,
cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz osoby represjonowane mają
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej. „Ustawę
o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
oraz niektórych innych ustaw” Sejm
przegłosował 14 marca 2014 roku. Na

początku kwietnia podpisał ją prezydent.
Większość zmian weszła w życie 18 maja
2014 roku. Przypominamy to by uzmysłowić Państwu, że warto odnieść się do
tych osób ze szczególną życzliwością
czekając w kolejce do lekarza w przychodni.
Obowiązująca od dnia 18 maja 2014
roku nowelizacja wskazanego powyżej
przepisu uszczegółowiła zasady udzielania kombatantom i inwalidom wojennym świadczeń bez kolejki. - Zgodnie
z nowym brzmieniem przepisów udzie-

lanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych lub specjalistycznych świadczeń
z zakresu opieki ambulatoryjnej bez
kolejki oznacza, że podmiot leczniczy
-jak Przychodnia czy szpital posiadający zawartą umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, udziela
świadczeń zdrowotnych uprawnionym
osobom poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących - wyjaśnia Adrian Szewczyk,
dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia

Centrum Rozwoju Funaberia mieści się
przy ul. Wałbrzyskiej 31A/1. fot użyczone
ścią o rozwój i wyjątkową
atmosferę.
Już teraz zapraszamy do
Centrum Rozwoju Funaberia
wszystkich tych, którzy chcieliby odnaleźć siebie, zadbać o rozwój swoich dzieci i odnaleźć

w Świebodzicach. - Świadczenia powinny być udzielane w dniu zgłoszenia
się kombatanta lub inwalidy wojennego przychodni lub szpitala. Natomiast
w przypadku, gdy nie jest możliwe
udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia się uprawnionego pacjenta, wówczas świadczeniodawca udziela świadczenia medycznego w innym wyznaczonym terminie, jednak poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy
oczekujących. W tym drugim wypadku
świadczenie z zakresu ambulatoryjnej

balans w tym lekko zwariowanym świecie. Przy okazji dziękuję za zainteresowanie naszą
inicjatywą.
G Rozmawiała Agnieszka

Bielawska-Pękala

opieki specjalistycznej nie może być
udzielone później aniżeli w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia się
uprawnionego pacjenta.
Pamiętajmy, by oczekując na wizytę
lekarska wziąć pod uwagę, ze może
pojawić się osoba posiadająca uprawnienie do skorzystania poza kolejnością,
że to uprawnienie przysługuje jej z konkretnych powodów, i ze należy zachować się życzliwie.
I

STOP przemocy!
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VIII Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego

M

łodzi ludzie potrafią
mówić o takich zjawiskach, jak przemoc, uzależnienia.
Udowodnili to wykonawcy tegorocznej edycji Miejskiego Festiwalu Teatru Profilaktycznego.
Młodzi są bacznymi obserwatorami i reagują na współczesne zagrożenia. Największym z nich jest
przemoc rówieśnicza - ten temat
był najczęściej pojawiającym się
wątkiem.
Cel festiwalu jest prosty: promocja zdrowego stylu życia
i zaangażowanie w działania
profilaktyczne młodych ludzi.
Wszystko to za pomocą artystycznego wyrazu, ekspresji słowa, scenografii i kostiumów.
Liczy się oryginalny scenariusz,
wykonanie, zaangażowanie i mocny przekaz.
W tym roku zobaczyliśmy
6 bardzo różnych spektakli.
I z pewnością wszystkie przed-

stawienia spełniały wymogi konkursowe.
Organizatorem przeglądu jest
od lat Burmistrz Miasta Świebodzice oraz Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, otwierając festiwal,
życzył wszystkim - wykonawcom i oglądającym - wyjątkowych wrażeń i emocji. Młodych
artystów dopingowały także
Izabela Siekierzyńska, dyrektor OPS oraz Aldona Górska
- przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jury w składzie: Małgorzata
Grudzińska, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach, Krystyna Swoboda
z Filharmonii Sudeckiej i Piotr
Mokrzycki, aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu,
miało naprawdę trudny wybór.
Spektakle były nowoczesne,

Najlepsza realizacja spektaklu - wałbrzyscy gimnazjaliści
i ich „Niekochane misie”
z wykorzystaniem multimediów,
dźwięku, obrazu. Młodzi szczególnie chętnie mówili o przemocy wobec rówieśników: przemocy w sieci - tak popularnej dzisiaj w obliczu portali społecznościowych, smartfonów, swobodnego dostępu do internetu;
o przemocy werbalnej, ale także
i tej bezpośredniej. W ciekawy
sposób opowiedzieli o tych sprawach uczniowie z Publicznej
Szkoły nr 2 w spektaklu: „Powstrzymaj ciemną stronę mocy”.
Poruszano też kwestie przemocy
w rodzinie a także niezwykle
trudny temat - przemoc seksualną. O tym opowiadał poruszający spektakl „Stop przemocy
- chcę żyć bez strachu”, przygotowany przez uczniów Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.

Było też o zdrowiu i zdrowym
stylu życia - ujęte w humorystyczny i bardzo prosty w przekazie sposób, ale tym mocniej
brzmiące. Taki był spektakl
w wykonaniu niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.
Aktorzy zebrali gorące brawa.
Oryginalny scenariusz przedstawili uczniowie Zespołu Szkół
Integracyjnych - spektakl rozgrywał się w odległej przyszłości, w której światem rządzą
cyborgi, pozbawione uczuć
i empatii. Brawa za kostiumy
i makijaż.
Z kolei uczniowie SP 3 za
pomocą tańca i elementów pantomimy opowiedzieli ciekawą
historię o przemocy rówieśniczej. Jako ostatni zaprezentowali
się młodzi aktorzy ze Gimnazjum nr 6. Spektakl o wymow-

wódca Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP Bogdan Najdek
oraz... sowa Świebodka.
Jury w składzie: Zofia Marek, Przewodnicząca Komisji
Oświaty RM, Jolanta Kowalczyk z policji oraz Komendant
Straży Miejskiej Łukasz Gil
oceniało drużyny. Ostatecznie
najlepsi okazali się zerówkowicze ze Szkoły Podstawowej nr 4,
II miejsce - Grupa Stokrotki
z Przedszkola nr 3 a III - Grupa
Biedronki z Przedszkola nr 2.
Drużyny otrzymały puchary,
ufundowane przez Burmistrza

Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz piłki, kręgle, książeczki o tematyce bezpieczeństwa oraz dyplomy. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali
opaski odblaskowe.
Dodatkową atrakcją było miasteczko ruchu drogowego oraz
wóz strażacki, który dzieci mogły obejrzeć od środka.
Sponsorami nagród byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Przedszkole nr 3, Policja,
Straż Miejska, SKOK Unia
Lubelska.

Bezpieczny dzień zabaw
Najlepszy aktor - Cyprian Ziemnicki z SP 3
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala/MDK

P

od takim haseł maluchy
z przedszkoli oraz zerówek
w naszym mieście bawiły
się na turnieju poświęconym bezpieczeństwu. Turniej odbył się we
wtorek, 26 maja, na boisku Szkoły
Podstawowej nr 3.
Organizatorem wydarzenia
było Przedszkole nr 3 Niezapominajka.
Maluchy z zapałem brały
udział w konkurencjach, a nie
były one łatwe - trzeba było np.
ułożyć z kolorowych kołeczek
sygnalizator świetlny, albo dopasować numery alarmowe do

zdjęć samochodów straży pożarnej, policji i pogotowia. Nie brakowało także konkurencji,
w których liczyła się sprawność
i szybkość.
Zawodników dopingowali rówieśnicy, a także Kierownik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Zofia Choińska,
dyrektorzy szkół i przedszkoli:
Beata Gil, Violetta Żygłowicz,
Magdalena Stąpor, Jolanta
Styrna-Grossman, Ewa Limberger i Dorota Uzar, Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach Piotr Galicki, do-

Chwila relaksu na wspólny taniec



nym tytule „Niekochane misie”
pokazywał trudny temat relacji
rodzinnych i braku miłości.
Po burzliwych obradach jury
nagrodziło młodych aktorów
w czterech kategoriach:
 za najlepszą realizację spektaklu: Grupa teatralna „TREMA
ZA
KURTYNA”/Publiczne
Gim-nazjum Nr 6 w Wałbrzychu - opiekun: Izabela FiebichBednarska,
 za najlepszy scenariusz
autorski: Grupa teatralna „NIEPOKORNI”/Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie - opiekun:
Izabela Czechowska, Kamila
Zelek,
 za najlepszą scenografię
i kostiumy: „Koło teatralne
ERATO”/Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach - opiekun: Jolanta Bieniasz, Justyna Gąsior,

 dla najlepszego aktora:
Cyprian Ziemnicki/Grupa „KOLOROWA MASKARADA”
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Świebodzicach - opiekun: Agnieszka Kiryczuk.
Nagrodą były statuetki, talony
do Empiku oraz warsztaty z emisji głosu.
WYRÓŻNIENIA:
Wyróżnienie indywidualne:
Mateusz Ławiński - Grupa teatralna „NIEPOKONANI” - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
- opiekun: Zofia Marek.
Wyróżnienie grupowe: Grupa
teatralna „UTALENTOWANI
MLODOCIANI” - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świebodzicach
- opiekun: Małgorzata Krzan.



Organizatorzy przeglądu: od prawej burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska i Aldona
Górska z MKRPA

Przymierzanie strażackiego hełmu

Break Flow - zawirują
w tańcu
kultura
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F

estiwal ekwilibrystycznych
figur i widowiskowych
akrobacji wykonywanych
w rytmie energicznej muzyki,
a przy tym gratka dla miłośników
tańca na najwyższym poziomie,
tych tańczących, jak i obserwujących - tak zapowiada się kolejna edycja Break Flow - ogólnopolskiego turnieju breakdance,
który odbędzie się w sobotę 30
maja w Miejskim Domu Kultury,
o godz. 14:00.
Tegoroczny Break Flow to już
czwarty raz, gdy Świebodzice
staną się areną zmagań najlepszych b-boyów, czyli tancerzy
zajmujących się stylem breakdance. Dzięki ich karkołomnym
popisom na parkiecie w MDK
przestaną obowiązywać podstawowe prawa fizyki. A będzie
kogo podziwiać, bowiem Break
Flow swoją obecnością zaszczy-

cą prawdziwe tuzy, na co dzień
trenujące breakdance, i co istotne, nie będą to tylko rodzimi tancerze. Gościem specjalnym będzie pochodzący z Ukrainy bboy Apache z grupy South Front,
który podzieli się z uczestnikami turnieju swoim doświadczeniem i poprowadzi warsztaty
oraz będzie jednym z jurorów
podczas rywalizacji konkursowej. Pozostali sędziowie to bboy Nike One Do (Def Street,
Wrocław) oraz b-boy Hefo (Ready To Battle, Gdańsk) - tancerze reprezentujący najwyższy
poziom umiejętności, wiedzę
oraz doświadczenie.
O oprawę muzyczną, wzorem
ubiegłego roku, zadba jeden
z najlepszych didżejów w Polsce
- DJ Plash (SSS/FLUE, Kraków), którego wspomogą didżeje ze świebodzickiej grupy Lazy

czerwca odbędzie się kolejna edycja przeglądu mło12
dych talentów wokalnych pod

7. Zuzia Balcerzak
8. Michał Krupa
9. Wiktoria Burek
10.Natalia Okolita
11.Julia Grudnowska
12.Wiktoria (Zespół TEENAGERS)
Kat. II (13-20 lat)
1. Nikola Makowska
2. Elżbieta Kuś
3. Alicja Szczerba
4. Weronika Nawrocka
5. Paulina Grabicka
6. Nicole Krzyżewska
7. Marta Gil
8. Klaudia Wysoczańska
9. Aleksandra Czop
10.Żaneta Dudka
11.Martyna Proniewicz
12.Wiktoria Smędra.

VI Festiwal Piosenki
Ulubionej

patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
W festiwalu biorą udział
wokaliści w wieku od 9 do 20
lat, w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrodą główną jest 500
zł, do wygrania są także nagrody rzeczowe.
Lista osób zakwalifikowanych do festiwalu:
Kat. I (9-12 lat)
1. Anna Galicka
2. Justyna Sitarek
3. Zofia Kościów
4. Martyna Godyla
5. Oliwia Organ
6. Julia Bazyluk

Rockers - Markowy i Lazy Slice,
a o dobrą atmosferę i klimat turnieju zadba MC Zajcew (RockaFellaz, Gdańsk) - prowadzący
całe wydarzenie. Wszystkich
pasjonatów tańca zapraszamy do
udziału w imprezie.
Sponsorami zawodów są:
Stowarzyszenie Bona Fide, Elade, Toyota oraz PSB Mrówka.
Patroni medialni: Portal Underground Wałbrzych, Break.pl,
Radio Rewers, Freestyle.pl, Pop
Killer.pl, Rapduma, Mpc-forum.eu, Region Fakty, Ślizg.eu
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza.
Formuła zawodów
oraz contesty:
G 1vs1
G kids battle
G toprock contest

piątek, 29 V 2015

G warsztaty z bboy Apache
G best bboy of the jam!
G skrecz sesja

Miejsce zawodów:
Miejski Dom Kultury
ul. Wolności 13
Świebodzice
Drzwi otwarte oraz
rozgrzewki: godz. 12.00.
Start zawodów: godz. 14.00.
Warsztaty z bboy Apache:
godz. 10.00.
Koszt: 25 zł.
Miejsce: Sala Szkoły
Podstawowej nr 3.
Zgłoszenia oraz info:
breakflowjam@gmail.com
oraz na miejscu przed zawodami.
Wpisowe: 10zł / osoba
Szczegóły oraz dokładny plan
imprezy na fb:
https://www.facebook.com/eve
nts/1581895102048861/

Kalendarz Artystów Świebodzic
2016 rok

Towarzystwo Miłośników Świebodzic ogłasza nabór prac do kalendarza artystycznego na rok 2016.
Pragniemy by w przedsięwzięciu wzięło udział jak najwięcej osób uzdolnionych plastycznie,
którzy do tej pory nie mieli możliwości pokazania swoich prac mieszkańcom miasta.
Jako stowarzyszenie w zadaniach statutowych mamy również działania kulturalne szeroko rozumiane.
Jednym z nich jest prezentacja dokonań artystów tworzących na terenie miasta.
Opublikowaliśmy kalendarz artystyczny na rok 2015 i pragniemy pomysł ten kontynuować.
Równocześnie chcielibyśmy, aby w drugiej edycji wzięło udział jak najwięcej osób.
Do kalendarza trafi tylko 12 prac, ale wszyscy artyści zostaną uhonorowani ekspozycją swoich prac
na wystawie miejskiej.
Zapraszamy i zachęcamy jak najszersze grono do wzięcia udziału w projekcie.
We wszystkich sprawach związanych z kalendarzem prosimy kontaktować się pod numerem telefonu:
604 364 544 lub mailowo: tms_swiebodzice onet.eu.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Świebodzic

PROGRAM MDK CZERWIEC 2015
G 12 czerwca (piątek) godz. 17.00 - Festiwal Piosenki
Ulubionej
G 17 czerwca (środa) godz. 16:00 - Warsztaty artystyczne
- Malowanie na jedwabiu
Prowadzenie: Teresa Anniuk-Gulak
G 19 czerwca (piątek) godz. 18.00 - Wystawa Sekcji
Plastycznej MDK
G 20-21 czerwca (sobota, niedziela) - DNI ŚWIEBODZIC
G 23 czerwca (wtorek) godz. 17.00 - Koncert Sekcji
Instrumentalnej MDK
G 28 czerwca (niedziela) godz. 16.00 - Wakacyjny Koncert
dla Melomanów Zespołu Quintessenza
G 29.06-24.07 - LATO W MDK - „Wakacyjna przygoda 2015”
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Nasze „rekinki” nieźle
popłynęły
sport

Trójkowi kolarze
wystartowali
piątek, 29 V 2015

17

niedzielę 17 maja w Nowej
Rudzie swój debiut zanotoW
wali zawodnicy naszej Szkółki

Kolarskiej SP „ Trójka Świebodzice”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
wystartowali w Mistrzostwach
Dolnego Śląska MTB. Do pokonania mieli stromy podjazd prowadzący z noworudzkiego rynku,
a na starcie stanęli przedstawiciele
miast z całego województwa.
Kategorie wiekowe nie były podzielone na dziewczęta i chłopców dlatego ciężko było rywalizować z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami jednak, wszyscy dali z siebie 100%
i w swoim pierwszym kolarskim
wyścigu nasi podopieczni zajęli
kilka dobrych miejsc, które prezentujemy poniżej. Zawodnicy
chcieli bardzo podziękować za
wsparcie Burmistrzowi Miasta
Świebodzice Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi i Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 Pani
Jolancie Styrnie-Grossman. To

właśnie dzięki tym osobom być
może w przyszłości uda się chodź
trochę nawiązać do kolarskich
sukcesów Pawła Sosika czy Natalii Frączek .
Wyniki rywalizacji zawodników Szkółki Kolarskiej SP
„Trójka Świebodzice”:
G m-ce 8 Maciej Bronicki
(dzieci 11-12 lat)
G m-ce 12 Weronika Hałuszka (dzieci 11-12 lat)
G m-ce 13 Kamil Matras
(dzieci 11-12 lat)
G m-ce 16 Paulina Witczak
(dzieci 11-12 lat)
G m-ce 7 Szymon Przybyszewski (dzieci 9-10 lat)
G m-ce 8 Marcin Olędzki
(dzieci 7-8 lat)
Zapraszamy do galerii zdjęć
młodych kolarzy „Trójki Świebodzice”:
https://www.facebook.com/m
edia/set/?set=a.1076290052401
019.1073741910.42024029467
2668&type=1.

Wygrana juniorów
z Żarowem

I

rozegranym w niedzielę
24 maja 2015 r. meczu
W
XXV kolejki spotkań o mi-

strzostwo Ligi Okręgowej
Juniorów Starszych zespół
MKS Victorii Świebodzice
pokonał na własnym stadionie
drużynę KS Zjednoczonych
Żarów 1:0 (1:0). Zwycięską
bramkę dla naszego zespołu
zdobył w 36 min. Mateusz
Melańczuk. W kolejnym spotkaniu nasz zespół zagra 31
maja 2015 r. tj. niedziela o godzinie 14:30 w Szalejowie Dolnym z drużyną Odrodzenie Szalejów Dolny.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Korga Sz., Siodlarz,
Laskowski, Pauliński, Borowiec, Melańczuk, Struski, Juszczyk,
Dobrowolski A., Nowowiejski P.
Na zmiany wchodzili: 46 min. Uglis za Borowca, 46 min. Dworzyński za Laskowskiego.
XXV KOLEJKA W LIDZE OKRĘGOWEJ JUNIORÓW
STARSZYCH
Victoria Świebodzice - KS Zjednoczeni Żarów
1:0 (1:0)
Polonia Stal II Świdnica - LKS Bystrzyca Górna
1:0
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Górnik Nowe Miasto
8:2
Karolina Jaworzyna Śląska - Piławianka Piława Górna
7:0
Iskra Jaszkowa Dolna - Odrodzenie Szalejów Dolny - przełożony
Nysa Kłodzko - Piast Nowa Ruda
4:1
Orzeł Ząbkowice Śląskie - MKS Szczawno Zdrój
16:1
Orzeł Mąkolno - Bielawianka Bielawa
1:3
WERYFIKACJA ZAWODÓW: Nysa Kłodzko - Polonia Stal II
Świdnica 0:3 v.o. na boisku 4:0.

maja 2015 roku w niedzielę
w Zielonej Górze odbył się Wielobój Drużynowy 10-11 lat (woj.
dolnośląskie i lubuskie), w którym wystartowało 86 zawodników z 7 klubów.
KS Rekin Świebodzice reprezentowały
dwie dziewczynki: Emilia Cajzer z rocznika 2005 i Julia Chryplewicz z rocznika
2004.
Nasze zawodniczki dzielnie stawiały
czoła rywalkom i choć były tylko 2, to zdołały wywalczyć 7 medali.
Emilka startowała na dystansach 50
metrowych w stylach: klasycznym, dowolnym i grzbietowym, gdzie wywalczyła najwyższe trofea - trzy złote medale. Start na
dystansie 100 metrowym stylem zmiennym
okupiła Emilka dyskwalifikacją, która zdarza się nawet najlepszym.
Julka startowała na dłuższych dystansach. 100 metrów stylem dowolnym
i grzbietowym - to dwa srebra dla naszej

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

zawodniczki. Start na 200 metrów stylem
dowolnym - najwyższe podium - złoto oraz
200 metrów stylem zmiennym - 3 miejsce
- brąz.
Nasze młode zawodniczki mogą poszczycić się nowymi życiówkami w każdym swoim starcie oraz pięknym 2 miejscem w klasyfikacji generalnej w swych
rocznikach.
Gratulujemy dziewczynkom wspaniałych startów i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki indywidualne:
Emilia Cajzer
50 m dw - 34,57 - I miejsce
50 m gr - 43,38 - I miejsce
50 m kl - 46,94 - I miejsce
100 m zm - dyskwalifikacja
Julia Chryplewicz
100 m dw - 1:16,42 - II miejsce
200 m dw - 2:46,08 - I miejsce
100 m gr - 1:23,41 - II miejsce
200 m zm - 3:12,04 - III miejsce.

Nie ma to jak doping mamy i taty!
Takiego kibicowania i widzów
małym graczom z pewnością mogą
pozazdrościć seniorzy. Na meczach
takich jak ten, w którym grały nasze
Skrzaty Victorii, jest czasami więcej
kibiców niż na rozgrywkach drużyny
seniorskiej. Najbliżsi młodych
piłkarzy z całego serca dopingują
zawodników, a wyniki sportowe nie
są tu najważniejsze. Liczy się serce
i chęć do grania, a tej kilkulatkom
nie brakuje. Brawo, Skrzaty,
trzymamy za Was kciuki!

FOT. UŻYCZONE
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Remis seniorów
z Piławą Górną
rozegranym 23 maja
2015 r. meczu XXV
W
kolejki spotkań o mistrzostwo

Ligi Okręgowej Seniorów
zespół MKS Victorii Świebodzice zremisował na własnym
bo-isku z drużyną Piławianki
Piława Górna 3:3 (2:1). Hattrick w tym spotkaniu ustrzelił
Marcin Bałut. W kolejnym
spotkaniu nasza drużyna zagra
31 maja 2015 r. w Lądku Zdrój
z miejscowym Trojanem.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Osóbka, Rosicki, Jędrasiewicz, Niemczyk, Pluta, Baczyński, Rogowski, Drąg, Słapek,
Sadowski, Bałut.
Na zmiany wchodzili: Kmieciak, Borgoń, Lehner.
XXV KOLEJKA W LIDZE OKRĘGOWEJ SENIORÓW
Victoria Świebodzice - Piławianka Piława Górna 3:3 (2:1)
Karolina Jaworzyna Śląska - Zryw Gola Świdnicka
2:1
Skalnik Czarny Bór - Włókniarz Kudowa Zdrój
3:1
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Zdrój Jedlina Zdrój
2:1
Unia Złoty Stok - Unia Bardo
6:1
Nysa Kłodzko - Piast Nowa Ruda
5:0
Iskra Jaszkowa Dolna - Trojan Lądek Zdrój
6:1
Polonia Stal II Świdnica - LKS Bystrzyca Górna
0:2.

Nasze mistrzynie zdetronizowane

rozgrywanych w SzczecinieDąbiu Mistrzostwach Polski
W
w piłce ręcznej plażowej zespół trenera Marka Gąsiora zajął IV miejsce
w kategorii juniorek. Pierwsze miej-

sce zajął Ruch Chorzów, który
w finale pokonał drużynę CKS SMS
Szczecin. W spotkaniu o trzecie
miejsce w turnieju nasz zespół uległ
drużynie Sambor Tczew. Tym sa-

mym nasz zespół nie obronił tytułu
mistrzyń Polski wywalczonego
w roku ubiegłym.

I

ogłoszenia/komunikaty
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Ulica

Nazwa nieruchomościn

Józefa Piłsudskiego
Os.Sudeckie

l. mieszkalny 6 (22)
l. mieszkalny (6) 2 C

Nr działki gruntu

obręb

417/2
78

3
3
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

piątek, 29 V 2015

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz.518 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.09.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice

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

Adres lokalu

Pow. użytkowa

Stawka wywoławcza

Świebodzice
ul. Rynek 28A

25,91 m2

2,80 zł + 23%VAT

Wysokość wadium
630,00 zł

lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Świebodzice ponownie informuje,
że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat,
wolny lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej,
usytuowany pod adresem :
Pow. użytkowa
15,58 m2

Świebodzice, ul. Zwycięstwa 14

stawka czynszu za 1m2
3,70 zł + 23% VAT

W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do Zarządu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7.
Wnioski o najem lokalu, należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 1 O zawarciu umowy najmu
decydować będzie data wpływu pierwszego wniosku. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pod nr telefonu: (74) 666 95 40.
Świebodzice, dnia 05.05.2015 r.

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

Towarowa

l. mieszkalny 2 (13)

Nr działki gruntu

obręb

48/14

3

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

OGŁOSZENIE

Świebodzice, dnia 29 maja 2015 r.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 17.06.2015 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 ( I piętro).
2. Powyższy lokal, składający się z jednego pomieszczenia, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym
przetargiem w godzinach 8ºº – 13ºº, po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego
Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 630,00 zł (słownie: sześćset
trzydzieści 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak
nie później niż do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.
Świebodzice, dnia 22.05.2015 r.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom” zaprasza ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części działki nr 461/17,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały
Nr VI/33/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części działki nr 461/17, obręb
Pełcznica 1 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, w terminie do dnia 22.06.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się starszą osobą.

Jestem odpowiedzialna i posiadam
doświadczenie w opiece
nad starszymi i chorymi ludźmi.
Tel. kontaktowy: 516 355 124
G sprzedam dom bliźniak w okolicy
parku, 5 pokoi, garaż na dwa
samochody, ogród, tel. 691 579 594
G wynajmę lub sprzedam lokal
użytkowy 60 m2 w Świebodzicach,
tel. 533 640 283
G sprzedam mieszkanie
własnościowe 54 m2, Ciernie,
ogródek koło domu, 2 pokoje
kuchnia, łazienka, ogrzewanie
węglowe, niskie opłaty,

cena 115 tys. zł, blisko kościół,
szkoła, spokojna okolica,
795 242 447.
G Szukam mieszkania do wynajęcia
w Pełcznicy (mało umeblowanego)
2 pokoje lub domu do tymczasowej
opieki max.na 1 rok.
Proszę o kontakt: Gabriela:
601393106, Dominik: 606472621
G sprzedam 2 szt. świnek
wietnamskich, młode,
cena za jedną 200 zł,
tel. 607 421 797
posiadam mieszkanie do wynajęcia
jeden pokój z kuchnią na Osiedlu
Sudeckim, 3. piętro,

wyremontowane, słoneczne,
czynsz+wynajm 700 zł, częściowo
umeblowane, tel. 607 421 797
G sprzedam szereg.
przy ul. Parkowej, po kapitalnym
remoncie, kuchnia po modernizacji,
zabudowa kuchni z blatami granit,
b. tani w eksploatacji,
co gazowe+węglowe,
tel. 693 451 569
G zaopiekuję się osobą starszą
lub małym dzieckiem,
tel. 606 757 390
G sprzedam działkę w Szymanowie,
budowlana, 30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656

LICENCJA ZAWODOWA 21667
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.
I Sprzedam Osiedle

Piastowskie. Komfortowe,
2 pokojowe na I piętrze.
Nowa część osiedla. 45 M2
cena 160 tys.
I Sprzedam. Centrum.
3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze z ogródkiem.
Do remontu. 80,5 m2
- cena 145 tys.
I Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
na I piętrze na ulicy
Krzywoustego. 48 M2
cena 135 tys.
Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
1 pokojowe na III piętrze.
Stan bardzo dobry. Nowa część
osiedla. 34 M2 cena 84 tys.

tel. 889-746-534, 607-867-971
www.mojdomswiebodzice.pl

I Sprzedam. Osiedle

Piastowskie. Przestronne
3 pokojowe na parterze.
Pierwotnie 4 pokoje. 83,8 m2.
Cena 185 tys.
I Sprzedam dom szereg
środkowy. Stan bardzo
dobry.160 M2, działka 230 m2
cena 349 tys.
I Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 1 pokojowe
na parterze 89 tys.
I Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe po remoncie
z ogródkiem. 60 M2
cena 159 tys.
I Sprzedam. Okolice
Patronackiej. II poziomowe,
3 pokojowe mieszkanie,
stan idealny. 62 M2
- cena 190 tys.
I Sprzedam. Świebodzice
okolice Rynku. 2 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Ogrzewanie co węglowe,
okna PCV. 51 M2 - cena 80 tys.
I Sprzedam. 3 pokojowe
mieszkanie z ogródkiem na ulicy
Wałbrzyskiej. Ogrzewanie

gazowe. Okna PCV. 60 M2
- cena 120 tys.
I Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. Mieszkanie
2 pokojowe na I piętrze. 48 M2
- cena 134 tys.
I Sprzedam. Centrum.
3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze z ogródkiem.
Do remontu. 80,5 m2
- cena 145 tys.
I Sprzedam. CIERNIE Działki
budowlane. Od 800 m2
do 1400 m2 40 zł za m2.
I Sprzedam. Świebodzice.
Duża, przestronna kawalerka
na parterze. 42 M2
- cena 87 tys.
I Sprzedam Dom wolnostojący
w Dzierzkowie. Działka 2200 m2.
Cena 160 tys.
I Sprzedam Dom w Kłaczynie.
Wolnostojący na działce
1400 m2 cena 320 tys.
I Sprzedam Dom w Starych
Bogaczowicach. Wolnostojący
na działce 1500 m2
cena 270 tys.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach organizuje od 28 czerwca do 10 lipca 2015 r.
turnus rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich.
Koszt turnusu z zakwaterowaniem, wyżywieniem,
całodobową opieką lekarską i trzema zabiegami dziennie wynosi 1020 zł.
Liczba miejsc ograniczona.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Związku w każdą środę od godziny 10.00 do
12.00 lub pod nr telefonu 601 925 455.
ZARZĄD PZERiI
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Mariannę Mikę

– Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Stanisławy Beń,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
– Mąż, Córka, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Krystyny Trojanowskiej

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Córka, Wnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Zofię Teofilę Frejek
– Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Kazimierza Tabaki,

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

ŚP. Jana Gospodarczuka

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Barbarę Kaniewską
– Dzieci i Rodzina

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

ŚP. Władysława Kutrzuby

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Żona, Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

