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Ostatnie odliczanie do Jarmarku
o już w tę niedzielę, 13 grudnia, rozpoczyna się
Jarmark Bożonarodzeniowy w Rynku. Przez 8
T
dni będą czekać na Państwa stylowe, drewniane

domki, w których zakupimy świąteczne przysmaki, upominki, skosztujemy grzanego wina czy pierogów, ale także zapakujemy prezent. Czekają nas

Visty i szlemy
czyli kolejna odsłona
brydżowych zmagań.

Str. 14

również występy artystyczne, spotkania z utalentowanymi ludźmi, widowiskowe pokazy tańca
z ogniem i wiele innych.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia w tych
dniach świebodzickiego Rynku.
Program - str. 4.

Mikoaj, Bałwanek i wesołe Elfy
egoroczne Mikołajki, zorganizowane jak co roku przez
T
Burmistrza Miasta Bogdana Ko-

żuchowicza, odbyły się w przeddzień tych właściwych - czyli 5
grudnia, w sobotę. Przyciągnęły
do Rynku mnóstwo maluchów
i nieco starszych dzieci z rodzicami i dziadkami. Mimo wietrznej
pogody wszyscy świetnie się bawili w towarzystwie bajkowych
postaci i oczywiście Świętych Mikołajów, spacerujących i rozdających zebranym cukierki.
Było wspólne zapalenie choinki, piosenki, konkursy - padał nawet śnieg!
Szczegóły str. 5

Babki z pałerem czyli
3
Świebodzicka Rada
Seniorów szykuje się
do działania.

6

Ktoś się bawi
w snajpera i strzela
do ulicznych lamp.

10

Samorząd
naszego miasta
dba o porzucone
zwierzęta. To także efekt
dobrej współpracy
z ośrodkiem
w Gilowie.
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W dniu 30 listopada 2015 roku,
w wieku 90 lat,
zmarła Pani

G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989

Wiktoria Zawadzka,

G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)

bohaterka artykułu,
jaki ukazał się w ostatnim wydaniu
naszej Gazety.

G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom,
tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)

Rodzinie składamy
wyrazy współczucia

Ceneo Charytatywnie

Redakcja
Gazety Świebodzickiej

dla Fundacji „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”

D

o końca grudnia br. w serwisiezakupowymCeneo.pl
można kupić charytatywne cegiełki - pozyskane w ten
sposób środki finansowe zostaną
przeznaczone na pomoc dzieciom chorym na raka - podopiecznym Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
W ramach tegorocznej świątecznej akcji charytatywnej serwis Ceneo.pl wspólnie ze swoimi użytkownikami wspiera

działania prowadzone przez
Fundację „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”. Fundacja ma siedzibę we Wrocławiu, ale wspiera małych pacjentów z całej Polski - jest związana z najnowocześniejszą w kraju
kliniką onkologiczną dla dzieci
„Przylądek Nadziei”.
Przy okazji świątecznych
zakupów każdy klient serwisu
Ceneo.pl - poświęcając zaledwie
kilka dodatkowych sekund - może dorzucić do swojego „koszy-

Hiszpańskie klimaty
w Funaberii

arzysz o słońcu Hiszpanii? Chcesz poznać jej kulturę i obyczaje mieszkańców? Wybierz się w podróż na Półwysep
M
Iberyjski!

12 grudnia o godzinę 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Rozwoju Funaberia przy ul. Wałbrzyskiej
31a/1 na spotkanie z hiszpańskim native speakerem!
Wstęp wolny!

ka” cegiełkę o wybranej wartości, płacąc za nią online. Dostępne cegiełki mają nominały od
5 do 100 zł. Cały dochód z ich
sprzedaży trafi za pośrednictwem Fundacji do małych pacjentów z całej Polski leczących
się w Klinice Przylądek Nadziei.
Po szczegóły zapraszamy też
na stworzoną specjalnie na
potrzeby akcji stronę:
www.charytatywnie.ceneo.pl.
I

Orkiestra już się stroi
ztab WOŚP w Świebodzicach już od listopada ostro
S
pracuje. Nabór 110 wolontariu-

szy jest już zakończony, a teraz
rozpoczęły się intensywne prace
nad programem najbliższej imprezy.
Już wiadomo, że 24. Finał
WOŚP odbędzie się 10 stycznia
a mottem przewodnim będzie
pediatria i godna opieka dla osób
starszych. Czyli ponownie zbieramy pieniądze dla maluszków
i seniorów.
Teraz wszystkie siły Sztabu są
skierowane na organizację głównej finałowej imprezy, a w Świebodzicach mierzymy wysoko!
Dosłownie i w przenośni. Bowiem na 10 stycznia przygotowujemy 8-godzinny program
artystyczny, w którym wystąpi
świebodzicka młodzież, maluchy, przyjaciele WOŚP i lokalni
wspaniali artyści - mówi Zofia
Marek, szefowa Sztabu.
Będzie zumba, hip-hop, break
dance, śpiew solowy i chóralny,
będzie też dużo rocka. Planujemy również zorganizować imprezy towarzyszące, konkursy,
warsztaty artystyczne, kiermasze
rozmaitości i kulinarne oraz po-

G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62

UWAGA
Informujemy, że w dniu
24 grudnia 2015 r. (wigilia)
Urząd Miejski
w Świebodzicach
będzie nieczynny.
Sytuacja podyktowana jest
faktem, iż ustawowo wolny
od pracy dzień 26 grudnia
wypada w roku bieżącym
w sobotę.

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

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

kazy pierwszej pomocy w wykonaniu małych ratowników ze
Szkoły Podstawowej nr 2. Będzie można skorzystać z porad
medycznych i psychologicznych
„za serduszko”, posłuchać dzieci
z Klubu Młodego Odkrywcy
z Gimnazjum nr 1, a to jeszcze
nie koniec niespodzianek.
Po raz kolejny „odlotowe”
finałowe atrakcje szykuje również Świebodzickie Towarzy-

stwo Lotnicze, piłkarze z MKS
Victoria Świebodzice oraz łucznicy z Ameoli. Każdy dorosły
świebodziczanin będzie miał
szansę zostać bohaterem oddając
w czasie 24. Finału WOŚP krew,
a to wszystko dzięki wspaniałym
ludziom z Klubu Honorowych
Krwiodawców Świebodzice
i RCKiK w Wałbrzychu.
Więcej szczegółów w następnym wydaniu.

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

Te panie mają pałera!
wieści z miasta
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o co siedzieć w domu,
w czterech ścianach, tu
czujemy się potrzebne,
aktywne, mamy tyle pomysłów i chęci do dzielenia się
tym z innymi! - tak mówią uczestniczki projektu Senior =
Aktywny Obywatel, które, choć
projekt finiszuje, nie zamierzają
kończyć tej fantastycznej przygody, którą rozpoczęły w czerwcu. W przyszłym roku rejestrują
stowarzyszenie i chcą zaktywizować jak najwięcej osób. - I panów też zapraszamy, nie bójcie
się, nie gryziemy - żartują panie,
o których można powiedzieć
wszystko - ale na pewno nie to,
że są seniorkami. Energii mają
więcej, niż niejedna nastolatka.
Spotykają się od początku
w Centrum Rehabilitacji Społecznej, zanim rozpocznie pracę
świetlica środowiskowa. I już
nie wyobrażają sobie życia bez
cotygodniowych „odpraw”.
- Nie mogę się doczekać,
kiedy będzie środa - śmieje się
pani Danuta Gibek. I dodaje:
- bardzo się zżyłyśmy, te spotkania są nam potrzebne, czujemy
się dzięki temu wciąż potrzebne
innym.
- I chcemy się dzielić tym, co
mamy - dodaje pani Halina Błaźniak, nazywana przez koleżanki
specjalistką od kultury. - Chcemy wyjść do innych, do młodzieży, mamy spory bagaż życiowych doświadczeń i głowy
pełne nowych pomysłów. Nam
się po prostu chce.
Panie w większości mają już
pewne doświadczenia z działalności w tego typu organizacjach
- swego czasu działały w Stowarzyszeniu 3. Wieku. Po jego rozpadzie wytworzyła się pewna
pustka jeśli chodzi o ofertę dla
aktywnychosób50i60+-itenprojekt chyba idealnie ją wypełnił.
- Mamy plany na rozszerzenie
działalności o akcje charytatyw-

ne, może stała pomoc dla jakiegoś domu dziecka? - zastanawia
się pani Halina Błaźniak. - Są
wśród nas krawcowe, panie
które potrafią robić na szydełku,
może trzeba tym dzieciakom coś
wydziergać, a choćby nawet
poszyć ubranka dla lalek. Jeśli to
im sprawi przyjemność, to będziemy szczęśliwe.
„Seniorki” ubolewają, że płeć
męska jakoś na razie nie wyraziła zainteresowania uczestnictwem w tym przedsięwzięciu.
- Było na początku kilku
panów, ale chyba się wystraszyli, za dużo tu silnych, kobiecych
osobowości - puszcza oko pani
Bogumiła Kuliberda, przyszła
prezes Stowarzyszenia. - Ale my
jesteśmy otwarte na wszystkich,
którzy chcą coś zrobić dla
innych.
- Najważniejsze, żeby ludzi
wyciągnąć z domów, żeby im się
chciało chcieć - dodaje pani
Milena Kazek. - Ważna jest też
integracja międzypokoleniowa,
szukanie wspólnego języka
z młodymi, z naszymi wnukami.
Takim przykładem integracji
był wspólny występ w MDK
z okazji Dnia Seniora - panie
i ich wnuczki zaprezentowały
umiejętności taneczne. Było to
wspaniałe przeżycie dla obu
stron.
- No i dzieciaki też na nas
spojrzały innym okiem, że te
babcie są całkiem ok i można się
z nimi dogadać - śmieje się pani
Milena.
- Aktywność powoduje, że
człowiek czuje energię i chęć
do życia - przyznaje pani
Danuta Warzecha.- Wspólne
wyprawy nordic walking, wycieczki, nawet ognisko u jednej
z pań na działce na 30 osób - to
nas integruje i przypomina, że
przecież my dalej jesteśmy
członkami społeczeństwa, mo-

A oto przyszły zarząd stowarzyszenia prawie w pełnym składzie, od lewej: Danuta Gibek, Halina
Błaźniak, Milena Kazek, Danuta Warzecha i Bogumiła Kuliberda

Senior=Aktywny Obywatel
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pomysł na projekt - a powstał on w naszym Ośrodku Pomocy
Społecznej, któremu udało się pozyskać partnera - Fundację Integracji Społecznej PROM - i znaleźć
finansowanie z budżetu państwa.
Założeniem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób w wieku 60+ oraz zagospodarowanie
potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną na rzecz integracji wewnątrz
i międzypokoleniowej.
Projekt realizowany był poprzez wiele ciekawych działań: warsztaty komputerowe, warsztaty
i doradztwo wspierającego rozwój kompetencji społecznych, zajęcia edukacyjno-sportowe, np. aqua
aerobic, nordic walking w ramach aktywnych sobót czy organizacja aktywnej, międzypokoleniowej
turystyki krajoznawczej. Jednym z istotnych elementów było utworzenie Rady Seniorów.
Projekt dofinansowany został z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2014-2020 - edycja 2015. Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową

żemy jeszcze od siebie wiele
dać.
Podczas trwania projektu,
który kończy się wraz z końcem
grudnia, oprócz ciekawych
wyjazdów, warsztatów, spotkań,
były także spontaniczne akcje
pomocy innym. Np. panie
skrzyknęły się i pomogły umeblować mieszkanie jednej z podopiecznych OPS.
- Każda poszukała w domu co
tam ma, a to firanki, a to pościel,

a dla dziecka zrobiłyśmy paczkę
na Mikołaja - mówi pani Bogumiła. - Pomaganie innym to także będzie nasz cel.
Podczas listopadowej sesji
Rady Miejskiej Świebodzic przy-

I znów lotnisko się przydało
FOT. TOMASZ MERCHUT WYDZIAŁ PROMOCJI UM

R

żalny na mapach lotniczych
Polski. Przypomnijmy, że lotnisko gminne jest ujęte w Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jako
lotnisko dyspozycyjno-sportowe
dla małych statków powietrznych. Inwestycja ma znaczenie
priorytetowe zarówno dla Dolnego Śląska jak i Aglomeracji
Wałbrzyskiej, której Świebodzice są członkiem.

Sokół z szefem MON wylądował na świebodzickim lotnisku
w sobotę, 5 grudnia
w postaci wydawnictw związanych z Towarzystwem i Świebodzicami - i po kilku wspólnych,
pamiątkowych fotografiach Antoni Macierewicz udał się na
uroczystości.
Wizyta rządowego śmigłowca
na lotnisku w Świebodzicach to
kolejne potwierdzenie faktu, że
jest to obiekt potrzebny i zauwa-

3

A tak wyglądały
niektóre z wydarzeń
podczas trwania
projektu.
Były wycieczki,
spotkania, warsztaty,
ale i np.
przygotowywanie
wiązanek
na 1 listopada
czy nauka pieczenia
chleba.

Rządowy śmigłowiec z szefem MON lądował w Świebodzicach

ządowy śmigłowiec W-3
Sokół z Ministrem Obrony Narodowej Antonim
Macierewiczem wylądował
w sobotni ranek na świebodzickim lotnisku. Nasze lotnisko
zostało wybrane przez wojsko
po to, by minister mógł dotrzeć
na uroczystości w Zamku Książ,
związane z 50. rocznicą słynnego orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich. Inicjatorem obchodów tego wydarzenia była Diecezja Świdnicka.
Śmigłowiec 1. Bazy Lotnictwa Transportowego usiadł na
trawiastej płycie lotniska w sobotę, 5 grudnia, tuż przed godziną 10. Szefa resortu obrony
narodowej powitał gen. bryg.
Wojciech Lewicki, dowódca 3.
Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Nie zabrakło także
przedstawicieli Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
- gospodarzy obiektu - oraz Fundacji Wadera. Dariusz Błaszczyk, członek TLS i radny Rady
Miejskiej w Świebodzicach
przekazał ministrowi upominek

piątek, 11 XII 2015

Grzegorz Glegoła
Prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach
- Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny nasze lotnisko okazało się
potrzebne i spełniło swoją rolę. To tylko potwierdza tezę, że taki
obiekt jest w regionie potrzebny i należy go rozbudowywać. Cieszę
się także, że mieliśmy małą okazję do zaprezentowania naszego
Towarzystwa.

jęto uchwałę o powołaniu Rady
Seniorów w Świebodzicach.
W jej skład wejdzie 15 pań,
uczestniczek projektu. A gdy
powstanie stowarzyszenie, każdy chętny będzie mógł się włą-

czyć w prace organizacji. - Tylko
miejsce wtedy jakieś by się przydało - już dziś martwią się panie.
I dodają: - Coś się na pewno
wymyśli, w końcu co 15 głów, to
nie jedna.

KRÓTKO...

Sesja budżetowa przed świętami

Na poniedziałek, 21 grudnia wyznaczony został termin kolejnej
sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Jedną z najważniejszych uchwał, którymi zajmować się będą
radni, jest z pewnością projekt budżet Gminy Świebodzice
na 2016 rok.
Sesja ma się rozpocząć o godz. 14:00 w sali narad ratusza.

Gotowy i równiutki

Bardzo wygodnie spaceruje się teraz chodnikiem
na ul. Żwirki i Wigury, wzdłuż parku. Po wykonaniu
nowej nawierzchni przez ZGK Świebodzice sp. z o.o.
chodnik nareszcie nie sprawia przechodniom kłopotów,
a do tego wygląda estetycznie.
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Ostatnie odliczanie
do Jarmarku
Bożonarodzeniowego

wydarzenia
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J

uż w najbliższą niedzielę, 13 grudnia, rozpoczyna się ośmiodniowy, pełen atrakcji, Jarmark
Bożonarodzeniowy w Świebodzicach.
Zapraszamy na uroczyste otwarcie o godz.
13:30.
Drewniane, stylowe domki czekają na Państwa,
kryjąc w swoim wnętrzu mnóstwo świątecznych
specjałów, m. in. regionalne produkty, pierogi,
grzane wino, itp.; piękne dekoracje i prezenty pod
choinkę.
Będą także do nabycia żywe choinki.
W niedzielę czeka mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - będzie można np. wykonać sobie

6

grudnia stałe grono melomanów naszego miasta miało okazję wysłuchać pięknego
koncertu Zespołu Quintessenza
w składzie: Patrycja Swoboda
skrzypce, Daniel Swoboda
- klarnet, Wiktor Wawrzkowicz - fortepian, Bartosz Wawrzkowicz - wiolonczela.

By zaakcentować okolicznościowy charakter tego dnia
- Muzycy wystąpili w czapkach
„pożyczonych” z garderoby
Świętego Mikołaja.
Ideą przewodnią były dedykacje i życzenia, związane z poszczególnymi utworami, bowiem Artyści wpisali się w sen-

tencję Stefana Krzywoszewskiego: „Muzyka, sztuka najbardziej irracjonalna i uduchowiona, jest fantazją tkaną na
kanwie podświadomości uczuć,
sięga tam, gdzie słowo nie starczy”. Usłyszeliśmy m. in. walca
z I aktu Barona cygańskiego J.
Straussa, „Na perskim rynku”
A. Ketelbeya czy walc Waldemara Kazaneckiego z „Nocy

Wizyta u Pani Minister

i dni”, przywołujący niezapomniany leitmotiv z nenufarami.
Na bis usłyszeliśmy wiązankę melodii latynoskich, jako
zapowiedź karnawału.
Dziękujemy Artystom za
perfekcyjnie dobrany repertuar
i pełną wirtuozerii interpretację
utworów.
Maria Palichleb

FOT. ADRIAN SZEWCZYK

FOT. BARTEK FIJAŁKOWSKI MDK

Mikołajkowy Koncert Życzeń

zabawne zdjęcie ze Św. Mikołajem, w programie
artystycznym zaprezentują się maluchy z przedszkoli, o godz. 15:00 gotowanie potrwa dla mieszkańców rozpocznie Kuba Łukaszonek, finalista 4.
edycji Masterchefa, a na koniec miasto ma dla nas
jeszcze fantastyczny pokaz tańca z ogniem
w wykonaniu grupy teatralnej.
Do odwiedzenia Jarmarku zaprasza gorąco
Burmistrz Miasta Bogdana Kożuchowicz.
- Myślę, że będzie to wspaniała okazja by
poczuć świąteczny klimat, serdecznie zapraszam
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

urmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz PrzeB
wodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Kwadrans złożyli oficjalną wizytę gratulacyjną nowej Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej.
Przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta przekazali pani minister gratulacje
z okazji objęcia ministerialnej

teki, bukiet kwiatów i pozdrowienia z rodzinnego miasta - bo
jak wiadomo, Anna Zalewska
jest świebodziczanką.
Przed panią minister wiele
pracy i trudnych problemów do
rozwiązania, mamy jednak nadzieję, że nie zapomni o Świebodzicach. Życzymy roztropnych
i dobrych decyzji.
I

Włącz się w świąteczne
przystrajanie miasta!
oraz więcej świątecznych
iluminacji można zaobserC
wować w mieście i to nie tylko

na ulicach czy obiektach użyteczności, ale i na prywatnych
posesjach, w oknach i balkonach. To wspaniale, że świebodziczanie chcą w ten sposób
przywołać nastrój świąt.
Zachęcamy mieszkańców
miasta do przyozdabiania swo-

ich domów, dzięki temu nasze
Świebodzice będą jeszcze piękniejsze na święta. Wprawdzie
nie ogłoszono żadnego konkursu
na najpiękniej przystrojony dom
lub balkon czy okno, ale może
właściciele tych najbardziej finezyjnych iluminacji dostaną jakiś
upominek od Świętego Mikołaja...?
I

Mikołaj rozbawił dzieci
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ś

nieg - był (co prawda na
niby, bo papierowy, ale
efekt fantastyczny!). Mikołaj - obecny i to w kilku odsłonach. Do tego Bałwanek z Reniferem - gwiazdy selfie
z dzieciakami. Ale największą
gwiazdą imprezy okazał się
podświetlany miś słusznych rozmiarów, który - razem z choinką
- stanowią najefektowniejszą ozdobę świebodzickiego Rynku.
Tegoroczne Mikołajki, zorganizowane jak co roku przez
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza, odbyły się
w przeddzień tych właściwych czyli 5 grudnia, w sobotę. Przyciągnęły do Rynku mnóstwo
maluchów i nieco starszych
dzieci z rodzicami i dziadkami.
Mimo wietrznej pogody wszy-

Mikołajki

scy świetnie się bawili w towarzystwie bajkowych postaci
i oczywiście Świętych Mikołajów, spacerujących i rozdających zebranym cukierki.
Zabawę rozpoczął taneczny
korowód w stronę choinki, którą
uroczyście „zapalił” burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
- Musimy wszyscy razem,
głośno odliczać od 10 do zera,
bo jak będzie za cicho, to światełka mogą się nie włączyć - ogłosił pan burmistrz, co natychmiast
spowodowało gromkie odliczanie na setki głosów. Gdy choinka
pięknie zamigotała kolorowymi
światełkami, rozdano zimne ognie, które po zapaleniu były
dodatkową atrakcją, zwłaszcza
dla najmłodszych.
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Na scenie wręczono nagrody laureatom miejskieog konkursu
na Najładniejszą Ozdobę Choinkową

Laureaci konkursu
na Najładniejszą Ozdobę Choinkową
I KATEGORIA PRZEDSZKOLA
I miejsce - Oskar Kmiecik - Publiczne Przedszkole Nr 2
II miejsce - Bogusław Połoszczański - Oddział „O” Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4
III miejsce - Aniela Zapotoczna - Publiczne Przedszkole Nr 3
Wyróżnienia:
Igor Zasadzki - Publiczne Przedszkole Nr 2
Zofia Falkiewicz - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka
Puchatka”
Martyna Mamej - Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka”
Dawid Skrężyna - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”
I KATEGORIA WIEKOWA SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce - Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
II miejsce - Anna Wójcik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
III miejsce - Cezary Sikoń - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Wyróżnienia:
Kamil Fuja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Emilia Parkitna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Adam Przybysz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Laura Kłapińska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Julia Łyczba - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
I KATEGORIA WIEKOWA GIMNAZJA
I miejsce - Angelika Falacińska - Publiczne Gimnazjum
Integracyjne
II miejsce - Jakub Dmitruk - Publiczne Gimnazjum Nr 1
III miejsce - Maciej Sikorski - Społeczne Gimnazjum Akademickie

Wspólne odliczanie - i burmistrz Bogdan Kożuchowicz „zapalił”
bożonarodzeniową choinkę
Kolejnym punktem zabawy
było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom dorocznego
konkursu an Najładniejszą Ozdobę Świąteczną. Upominki
oraz dyplomy wręczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. Lista laureatów w ramce poniżej.
A potem rozpoczęła sie wesoła, mikołajkowa zabawa z konkursami, wspólnym śpiewaniem
świątecznych piosenek, próbą
obudzenia Świętego Mikołaja;
wreszcie gdy zapadł zmrok na
uczestników zabawy spadł tak
wyczekiwany śnieg. Oczywiście, nie był on prawdziwy, ale
i tak sprawił mnóstwo frajdy.
Ostatnim i kulminacyjnym
punktem zabawy był pokaz tańca z ogniem.
Dodatkową atrakcją mikołajkowej zabawy były przejazdy
konną bryczką, zaprzężoną
w dwa kucyki.
Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych dziękuję za pomoc
firmom: Śnieżka-Invest, ZGK
Świebodzice sp. z o.o., OSiR
Świebodzice sp. z o.o. oraz Dy-

rekcji Gimnazjum nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 4.

Święty Mikołaj chętnie pozował do zdjęć

Na Rynku było naprawdę tłumnie

Sztuczne ognie też były
atrakcją!

Nie mogło zabraknąć śniegu - spadł na uczestników w postaci
papierowych serduszek. Ale i tak był wielki pisk radości

Świąteczny miś, który na dodatek śpiewa i opowiada bajki,
okazał się największym hitem

Pokaz tańca z ogniem - na finał

Sympatyczne kucyki i bryczka woziły dzieciaki dookoła Rynku
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Dawny „burg” do remontu
wydarzenia
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Zmiana siedzib wydziałów Urzędu Miejskiego - to pierwszy krok do tak długo oczekiwanej modernizacji budynku
przy ul. Żeromskiego 27

W

iele osób czeka na
ten remont. Nie tylko pracujący tam
urzędnicy, ale także
mieszkańcy naszego miasta,
którzy chcieliby, by ten neoklasycystyczny budynek odzyskał
dawną świetność. I chyba się
wreszcie doczekał swoich „pięciu minut”. Samorząd właśnie
przygotowuje przetarg na kompleksowy remont obiektu. A to
wiązać się będzie z utrudnionym
dostępem do kilku wydziałów
magistatratu.

O remoncie i zmianach w funkcjonowaniu Urzędu rozmawiamy z Anną Żygadło, Sekretarzem Miasta.
GŚ: - Pani sekretarz, mamy
pierwsze zmiany związane
z reorganizacją pracy dwóch
wydziałów, proszę powiedzieć,
co się zmieniło?
Anna Żygadło: - W związku
z rozpoczynającym się niebawem remontem pomieszczeń
Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, zmianie uległy
siedziby dwóch wydziałów: Wydział Infrastruktury Technicznej
(dotychczas ratusz-parter) został przeniesieniony na ul. Żeromskiego 15 - zajął pomieszczenia po Straży Miejskiej, która
jak wiemy przeniesiona została
do budynku dworca PKP.
Natomiast Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa, podatki, księgowość,
które dotychczas funkcjonowały
w budynku przy ul. Żeromskiego 27, zostały przeniesione na
parter ratusza. Po 15 grudnia
czeka nas jeszcze jedna zmiana
- Wydzial SOL opuści pomieszczenia przy Żeromskiego 27
i będzie przyjmował mieszkańców również w pomieszcze-

Zamek czyli troszkę historii
Budynek przy ulicy Żeromskiego 27 w Świebodzicach powstał
najprawdopodobniej w połowie XIX wieku.
Około 1852 znajdowała się w nim gospoda o nazwie „Zum Burg”
czyli po prostu „Zamek”. W roku 1919 budynek wykupiła gmina
i przeznaczyła go na Kasę Oszczędności. Na początku XX wieku
był częściowo przebudowany, a po zakończeniu II wojny
światowej wyremontowany.
Od roku1948 aż do roku 1992 na piętrze budynku znajdowała się
Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Na pocz. XXI wieku swoją
siedzibę miał tam m. in. Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Ośrodek Pomocy Społecznej no i oczywiście Urząd
Miejski - który mieści się tam do dziś.

niach dworca PKP. Przepraszamy za te utrudnienia, ale to
konieczne, by móc rozpocząć
remont.
GŚ: - No właśnie, kiedy zatem
rozpoczną się prace
w budynku?
- Przetarg zostanie ogłoszony
już niebawem i liczymy, że
wykonawca wejdzie na plac
budowy w styczniu 2016 roku.
Zakres prac jest duży, bo budynek wymaga kompleksowej modernizacji począwszy od wszelkich instalacji , termomoderniza-

cji, itd. Wszystko po to, by
obiekt stał sie bezpiecznym
i wygodnym miejscem do załatwiania spraw przez mieszkańców Świebodzic.
GŚ: - Jakie udogodnienia się
tam pojawią?
- Wszystkie związane z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych czyli winda,
podjazd itd., poza tym obiekt,
znajdujący się w strefie ochrony
konserwatorskiej, odzyska wreszcie dawny blask i stanie się kolejną wizytówką miasta.

W

andalizm, bezmyślność, totalna głupota
- takie określenia cisną
się na usta w komentarzu do
całej sytuacji. Ktoś z uporem
maniaka niszczy oprawy oświetleniowe w centrum miasta,
w dodatku wygląda na to, że ten
ktoś do nich... strzela!
Przestrzelone oprawy zostały
zauważone na ul. Krasickiego,

Osiedlu WSK a także ostatnio na
ul. Świdnickiej.
Prawdziwa plaga miała miejsce na ul. Krasickiego. Takie
zniszczenia były usuwane aż
8 razy! Zawsze to samo - dziury
w kloszu. Średnia żywotność
żarówki w oprawie wynosi 3 do
4 lat. Na ul. Krasickiego - jakiś
miesiąc...
Za każdą naprawę płaci oczywiście miasto, na dodatek mieszkańcy irytują się i dzwonią do
magistratu z pretensjami, dlaczego lampy nie świecą. Ano - nie
świecą, bo ktoś je z premedytacją uszkadza.
Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na takie sytuacje
i jeśli zauważą Państwo, że ktoś
strzela do opraw - zgłośmy to
niezwłocznie na policję lub Straż
Miejską. Przecież to nasze wspólne mienie.
Zniszczone lampy
na ul. Krasickiego
- tu najwięcej opraw padło
ofiarą wandala-strzelca

Naprawy lamp w ciągu roku 2015
(w miejscach, gdzie zauważono przestrzeloną obudowę):
I ul. Krasickiego: 12.01, 17.02, 27.03, 04.05, 18.06, 19.08, 07.10,
15.10
I Osiedle WSK : 21.04,10.06, 28.09
I ul. Świdnicka : 07.12

czyli w ratuszu oraz przy ul. Żeromskiego 27. Dla organizacji
będziemy szukać innego lokum,
może uda się pozyskać fundusze
na remont przybudówki znajdującej się przy Gimnazjum nr 1.
GŚ: - Jaki będzie koszt prac
remontowych?
- Kosztorys opiewa na 2,9 mln
zł, ale liczymy na pozyskanie
dofinansowania w ramach termomodernizacji. Bez względu
na to remont zostanie przeprowadzony i mam nadzieję, że po
jego zakończeniu mieszkańcy
odczują poprawę warunków.

Uwaga, nowe przejście dla pieszych
na obwodnicy Osiedla Piastowskiego

Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego mają nowe przejście dla
pieszych, o które zresztą prosili za pośrednictwem radnego
Jarosława Dąbrowskiego. Zebra znajduje się vis a vis pasażu
„Czerwona Torebka”.
- Oznakowanie to w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w tym rejonie, zwłaszcza jeśli chodzi o pieszych.
Jest to miejsce o podwyższonym ruchu pieszych, w związku z bliską lokalizacją wspomnianego pasażu. Dziękuje w imieniu
mieszkańców - mówi radny Jarosław Dąbrowski.

FOT. UM ŚWIEBODZICE

Kto strzela do ulicznych
lamp?!

GŚ: Jak długo mają potrwać
prace i związane z nimi
utrudnienia?
- Planowany termin zakończenia remontu to grudzień 2016
roku.
GŚ: Czy wszyscy
dotychczasowi lokatorzy
budynku przy Żeromskiego
27 wrócą do nowej,
odremontowanej siedziby?
Na parterze znajdowały się
także lokale zajmowane przez
organizacje pozarządowe?
- Cel jest taki, by urząd funkcjonował w dwóch budynkach -

Od stycznia płacimy za śmieci razem z czynszem
2016 roku nastąpią zmiany zasad wnoszenia opłat
W
za odprowadzanie śmieci.

Mieszkańcy nie będą już płacić
za śmieci do ZGK Świebodzice
sp. z o.o., ale bezpośrednio do
zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Czyli
- opłata za śmieci zostanie doliczona do czynszu.
Podobnie będzie w przypadku lokatorów mieszkań komunalnych - opłatę wraz z czynszem wnosimy do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości.
- Od 1.01.2016 r. wszyscy
najemcy oraz użytkownicy
lokali gminnych administrowanych przez MZN w Świebodzicach zobowiązani są do dokonywania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi
gotówką w kasie MZN lub
przelewem na rachunek bankowy o numerze 66 2030 0045
1110 0000 0229 6750 z góry
w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca - mówi Paweł Kaczmarek, dyrektor MZN.
Przy dokonywaniu wpłaty
łącznej za czynsz oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokładnie
wpisać:
G wysokość wpłaty za gospodarowanie odpadami
G wysokość wpłaty za czynsz
G podać okres którego wpłata
dotyczy
G numer ewidencyjny płatnika.
W przypadku braku powyższego opisu wpłata będzie księ-

gowana w pierwszej kolejności
na opłatę czynszową.
W przypadku zmiany liczby
osób po 31.12.2015 r. trzeba
będzie złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Tak pobrane opłaty zarządcy
i administratorzy będą przekazywać do gminy.

Pozostałe osoby i firmy będą
dokonywać wpłat na specjalnie
utworzone konto w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach: nr
23 2030 0045 1110 0000 418
8830.
Przypominamy także, że stawka za śmieci na jedną osobę od
stycznia 2016 roku wynosi
12,90 zł (było 12,92 zł).

A może by tak fotowoltaika?
wieści z miasta

P

onad stu mieszkańców
zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii wzięło udział w zorganizowanym w środę, 2 grudnia, w Miejskim Domu Kultury
spotkaniu dotyczącym projektu,
o którego realizację wnioskuje
Gmina Świebodzice. Przedsięwzięcie dotyczyć ma produkcji
i dystrybucji energii za pomocą
ogniw fotowoltaicznych, czyli
tzw. baterii słonecznych.
Spotkanie, w którym udział
wziął burmistrz Bogdan Kożu-

chowicz, miało na celu przybliżenie zasad aplikowania i realizacji projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. Zagadnienia związane w formalnymi aspektami
aplikowania o środki omówiła
Marzena Korona-Kruk, kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych. W trakcie prelekcji zebrani mogli dowiedzieć się,
jakie koszty poniesione w trakcie realizacji projektu będą kwa-

lifikować się do zwrotu, ile może
wynieść wysokość wkładu własnego, a także poznali terminy,
w których należy składać wymagane dokumenty.
Założenia techniczne, takie
jak zasady montażu, moc czy
wydajność instalacji fotowoltaicznej, tłumaczyli z kolei Krzysztof Brzozowski - prezes Centrum Technologii Energetycznych oraz Piotr Mikos - przedstawiciel CTE oraz firmy Domy
Czystej Energii sp. z o. o.
Wnioski można było składać
do 10 grudnia.
- Zainteresowanie tematem
było spore, po spotkaniu było też
wiele telefonów, to jest ciekawy
projekt bo można liczyć na dofinansowanie do 85% a to może
być jedyny tego typu projekt
unijny obejmujący odnawialne
źródła energii - mówi Marzena
Korona-Kruk.
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Wigilia dla potrzebujących
w przeddzień tej prawdziwej
W

przeddzień wigilii
Bożego Narodzenia
czyli 23 grudnia 2015
władze miasta, duchowni, radni
i wielu zaproszonych gości na
czele z JE Biskupem Ignacym
Decem połamie się opłatkiem

z najbardziej potrzebującymi
mieszkańcami Świebodzic. Tradycyjna wigilia dla osób samotnych, będących w trudnej sytuacji, chorych odbędzie się w hali
widowiskowo-sportowej OSiR
Świebodzice sp. z o.o.

Uroczystości rozpoczną się
o godzinie 10.00 Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym p.w. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego.
Po mszy, około godz. 11.00
w hali odbędzie się świąteczne
spotkanie. Do wspólnego, wigilijnego stołu ma zasiąść 400
osób objętych pomocą Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Po świątecznym posiłku, podczas którego nie zabraknie

barszczu z uszkami, pierogów
i ryby, pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej będą rozdawać paczki żywnościowe,
w których znajdą się: kurczak,
boczek wędzony, kiełbasa śląska, szynka gotowana i konserwowa. W tym roku przygotowano ich 400.
Jednostkowa wartość paczki
to ok. 60 zł.
I

Opłatek u emerytów
Tradycyjne spotkanie wigilijne członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaplanowano 17 grudnia.
Natomiast 18 grudnia na uroczystym, świątecznym spotkaniu
w MDK Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz jak co roku
uhonoruje firmy i instytucje z miasta, które aktywnie wspierają
samorząd m. in. włączając się w organizację imprez miejskich.

Prawie pół miliona
do rozdysponowania
rganizacje pozarządowe
i podmioty działalności
O
po-żytku publicznego realizu-

jące swoje cele statutowe na
terenie Gminy Świebodzice
mogą składać wnioski na realizację zadań publicznych w roku 2016. Konkurs ofert na zbliżający się rok ogłoszony został
w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice.
Do podziału są środki finansowe na realizację zadań publicznych w następujących obszarach: Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej
i Sportu, Ochrona i Promocja

Zdrowia, Kultura, Sztuka
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Nauka, Szkolnictwo
Wyższe, Edukacja, Oświata
i Wychowanie, a także Pomoc
Społeczna. W sumie do rozdysponowania jest ponad 465 tys.
zł.
Wnioski konkursowe przyjmowane będą do poniedziałku,
21 grudnia 2015 r.
Pełną treść ogłoszenia konkursowego znajdą Państwo na
str. 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.swiebodzice.pl.
I

W

środę, 3 grudnia,
w sali Miejskiego
Domu Kultury odbyło się doroczne
spotkanie w ramach obchodów
ustanowionego przez Zgromadzenie ONZ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Od
lat jest ono okazją, by uhonorować osoby świadczące pracę
wolontarystyczną w świebodzickich organizacjach pozarządowych, gminnych jednostkach
pomocowych, a także w instytucjach prywatnych, angażujących się w działalność na płaszczyźnie społecznej.
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Wolontariuszy - a była ich
w tym roku rekordowa liczba, bo
ponad 120 osób - zgłaszały same
organizacje pozarządowe, w ramach których na co dzień działają. Zebranych powitał na sali
Krystian Wołoszyn. Zastępca
Burmistrza Miasta wyraził swoje zadowolenie z faktu, że tak
wielu świebodziczan poświęca
swój czas i energię, by działać
zarówno na rzecz osób potrzebujących, jak i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, a następnie odczytał list skierowany do zaproszonych gości
przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza.

Wśród wyróżnionych znaleźli
się wolontariusze z organizacji
o bardzo zróżnicowanym profilu, choć zdecydowaną wiekszość stanowili ci z instytucji pomocowych, działających na rzecz
poprawy stanu zdrowia podopiecznych, a także zrzeszających osoby w wieku senioralnym. Aby docenić starania tej
grupy, wiceburmistrz Krystian
Wołoszyn wręczył specjalne
wyróżnienia za działalność wolontariacką na rzecz Gminy
Świebodzice. Nagrodzeni zostali: Janina Pichurska, Danuta
Biernacka, Józefa Banach,
Violetta Kiełbowicz, Anna Szy-

dłowska, Iga Krzystek, Paulina Mazgaj, Sara Dybała, Sara Brzezicka, Dariusz Urbaniak, Marcin Magryś.

List Burmistrza Miasta Świebodzice do wolontariuszy
Cieszę się, że już tradycyjnie mogę gościć
w tej sali, z okazji miejskich obchodów
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
osoby, które na co dzień niosą pomoc
potrzebującym. Tym bardziej, że w tym
roku spotykamy się w tak imponującym
gronie. Szczerze nie spodziewałem się
Państwa w tak dużej liczbie, nie miałem
świadomości, że w wolontariat
w Świebodzicach zaangażowanych
jest tylu mieszkańców, mając w pamięci,
że w tamtym roku było nas tu nieco
ponad sześćdziesiąt, dziś - ponad sto.
To budujące, jak wielu ludzi w naszym
mieście potrafi odnaleźć w sobie
pierwiastek bezinteresowności,
i odkładając na bok swoje obowiązki,
potrafią poświęcić niekiedy swoje ambicje,
a zawsze swój prywatny czas,
by nieść pomoc innym.
Znajdujemy się w wyjątkowym okresie
roku, zbliża się Boże Narodzenie, święta,

które w swoją filozofię wpisany mają nimb
bezinteresowności i niesienia pomocy
- nie obliczonej na rewanż, a zorientowanej
jedynie na widok uśmiechniętej twarzy
potrzebującego człowieka.
Przez całe dekady główną motywacją
do działania były pieniądze. Dla wielu ludzi
priorytetem, często jedynym
i niepodważalnym, było to, co może okazać
się dla nich materialnie opłacalne.
Ale czasy się zmieniają, a normy społeczne
ewoluują. Współcześnie żyjemy w czasach,
kiedy to obok chęci zysku, wielu ludzi
do działania napędza łatwy poklask,
chęć pokazania się, zaistnienia.
Źle pojęte łaknienie splendoru stawiają
ponad własną przyzwoitość.
Pod osnową udawanego altruizmu starają
się realizować własne cele.
Prawdziwy społecznicy nie szukają
poklasku. Z pokornie pochyloną głową idą
najpierw w kierunku potrzebującego,

zatracając się w czynieniu dobra i często
zapominając o sobie. Wznoszą się ponad
swoje statutowe obowiązki, wynikające
ze sprawowanej funkcji, i są dla innych
wartością dodaną. Tym bardziej Państwa
postawa cieszy mnie jako burmistrza
i wzbogaca jako człowieka, ponieważ
naznaczona jest skromnością,
a wasz wolontariat nie ogranicza się
do jednostkowej akcji - choć i takie
zasługują na uznanie, ale jest ciągły,
naznaczony trudem i wyrzeczeniami.
Jeden z bohaterów powieści Małgorzaty
Musierowicz pytał, chyba trochę
retorycznie: „Dlaczego ludzie uważają,
że pomaganie jest śmieszne? Dlaczego
nie wstydzimy się agresji i brutalności,
a żenuje nas własna dobroć?”
Niech odpowiedzią będzie cytat z Lwa
Tołstoja, mówiący że: „Prawdziwa dobroć
jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem,
znacznie potężniejszym niż przemoc”.

Lista wyróżnionych wolontariuszy,
zgłoszonych przez organizacje
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G Stowarzyszenie
„Obywatelskie
Świebodzice”
1. Sebastian Biały
2. Marcin Cichoń
3. Tomasz Czekaj
4. Ewa Dziwosz
5. Tadeusz Kozak
6. Dorota Michalska
7. Jacek Mrukowicz
8. Janina Ostrowska
9. Dariusz Skalny
10. Mariusz Szafraniec
11. Paweł Zanin
12. Ireneusz Zyska
G Ochotnicza Grupa
Ratownicza
1. Violetta Kiełbowicz
2. Anna Szydłowska
3. Iga Krzystek
4. Paulina Mazgaj
5. Sara Dybała
6. Sara Brzezicka
7. Dariusz Urbaniak
8. Marcin Magryś
G Związek Kombatantów
1. Józefa Banach
2. Leokadia Grzegorzak
3. Helena Zubowicz
G Ośrodek Pomocy
Społecznej
1. Dominika Rogala
2. Jan Merchut
3. Regina Piątkiewicz
4. Anna Wołoszyn
5. Paweł Kozioł
6. Joanna Lis
7. Beata Kuzera
8. Dorota Filipek
9. Adam Mladenis
G Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci
1. Aleksandra Białek
2. Kinga Sudor
3. Sławomir Madej
4. Aleksandra Mazurkiewicz
5. Wiktoria Pelc
6. Karina Lenard
7. Paulina Mikosz
8. Marlena Prochera
9. Agnieszka Bartkowiak
10. Dorota Dąbrowska
11. Alicja Grzesiak
12. Aleksandra Drzazga
13. Henryka MajewskaRypuła
14. Adam Jennings
G Stowarzyszenie Pomocy
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
1. Anna Olczyk
2. Piotr Pęciak
3. Krystyna Skoczylas
4. Ewa Wrochna
5. Rafał Bałut
6. Eulalia Jennings
7. Danuta Gidelska
8. Barbara Król
9. Mariusz Janik
10. Beata Kuzera
11. Adrianna Fedorowicz
12. Grzegorz Godek
13. Anna Szydłowska
14. Wioleta Wrzesińska
15. Nikol Zarębska
16. Justyna Roniewska
17. Alicja Łaba
18. Alicja Szymańska
19. Ewa Pryma
20. Grzegorz Surgieniewicz
G Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
1. Maria Respond
2. Krystyna Michalska
3. Piotr Śmigielski

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom SMYKI
1. Magdalena Strzelczyk
2. Elżbieta Grześkowiak
3. Monika Dyjak
G Polski Związek
Niewidomych
1. Katarzyna Mróz
2. Ewa Pura
G Forum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych
1. Ryszard Węcek
2. Eugeniusz Mohyluk
3. Łucja Krawczyk
G Stowarzyszenie
„Wypożyczalnia Centrum”
1. Barbara Baran
2. Katarzyna Kibler
3. Małgorzata Nosal
4. Joanna Mazurkiewicz
5. Robert Mazurkiewicz
6. Monika Drzonszcz
7. Elżbieta Dziakowicz
G Klub Sportowy Rekin
1. Jolanta Czapla
2. Agnieszka Jachym
3. Barbara Kościelniak
4. Katarzyna Grylewicz
5. Piotr Maziar
6. Monika Maziar
7. Dariusz Skalny
8. Dariusz Borczyk
9. Agata Hyckowska
10. Iwona Tokarska
11. Anna Chryplewicz
12. Piotr Chryplewicz
13. Janusz Kościelniak
14. Krzysztof Słomiński
15. Alfred Giezek
16. Sylwia Glejzer
17. Anna Kołaczek
18. Joanna Knihnicka
19. Andrzej Zawadzki
20. Barbara Gorczyca
G Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
1. Danuta Biernacka
2. Janina Lis
3. Teresa Małecka
4. Stanisław Warzecha
G Towarzystwo Miłośników
Świebodzic
1. Jerzy Gibek
2. Witold Bajalski
3. Paweł Dziurzyński
4. Teresa Gorzkowska
5. Iwona Błazik
6. Róża Stolarczyk
7. Edward Hałdaś
G ING Bank Śląski
1. Katarzyna Bojarczuk
2. Anna Kimaczyńska-Komar
3. Bernadeta Dwojak
4. Magdalena PacuraBarańska
5. Monika Prucnal
G Związek Sybiraków
1. Tadeusz Widła
2. Regina Banach
3. Janina Łabędzka
4. Helena Pilch
5. Jadwiga Pichurska
6. Zgymunt Szlosek
G UKS „Jedynka”
1. Renata Kotulska
2. Marta Borowicz-Stawicka
3. Marzanna Wołoch
4. Janusz Gierwatowski
G Polski Komitet Pomocy
Społecznej
1. Pelagia Błazik
2. Zuzanna Zadora
3. Andrzej Wójcik

Piękny podarunek
dla dzieci
wydarzenia
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P

rzemiłą niespodziankę
podopiecznym Domu
Pomocy Społecznej dla
dzieci, prowadzonego
przez Siostry de Notre Dame,
sprawili pracownicy II Oddziału
BZ WBK w Świebodzicach.
Wygrane w bankowym konkursie pieniądze postanowili podarować komuś, komu bardziej się
przydadzą. Wybrali niepełnosprawne dzieci z DPS.

To właśnie dla tej placówki
grupa pracowników przekazała
2100 zł.
- To były wygrane przez nich
pieniądze, mogli je wykorzystać
w dowolny sposób, ale postanowili, że przekażą je na cele charytatywne - mówi Marzena Makieła, dyrektor oddziału. - Zastanawialiśmy się, jaką placówkę wybrać. Pomyśleliśmy o potrzebujących dzieciach.
W ten sposób podopieczni
DPS dostali wspaniały, mikołajkowy prezent w postaci przydatnej gotówki. Aby się odwdzięczyć, dzieciaki i ich opiekunki
zaprosiły darczyńców i przygotowały piękne przedstawienie,
własnoręcznie wykonane serduszka i poczęstunek.
- Byliśmy bardzo wzruszeni,
dzieci naprawdę bardzo się starały, to był dobry wybór, myślę,
że nasza współpraca dopiero się
rozpoczyna - mówi Marzena
Makieła.
Taki piękny, bezinteresowny
gest bankowców z BZ-u zasługuje na wielkie uznanie. Warto
być dobrym i życzliwym dla
innych - nie tylko przed świętami.
I
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BZ WBK - tu mają wielkie serca

Wychowywać krwiodawców od małego
lenia - mówi Katarzyna Młynarkiewicz.
- Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, za zadanie domowe miały zapytać rodziców, jaka jest ich grupa krwi
a nazajutrz wychowaca pod każdą
grupą krwi, jaka jest wywieszona na
tablicy, umieścił liczbę dzieci.
Zerówkowicze otrzymali także kolorowanki, kredki i śniadaniówki od
Klubu HDK PCK w Świebodzicach,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz
Kierownika Delegatury PCK w Wałbrzychu Andrzeja Nowickiego.
To dopiero początek cyklu spotkań
z dziećmi i młodzieżą, który na dobre
rozkręci się w przyszłym roku. Krwio-

dawcy zaprosili także grupę dzieciaków
na jedną ze zbiórek krwi do MDK
- oczywiście aby zobaczyły, jak to
wygląda, bo przecież są za małe, by
mogły oddać krew.
Obiecały, że przyjdą.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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lub Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach coraz aktywniej stara się propagować idee
zbiórki krwi. To już nie tylko zbiórki
bezcennego leku, ale i spotkania informacyjne w szkołach. Bo przyszłych
krwiodawców trzeba sobie wychować.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się
23 listopada, w ramach obchodów Dni
Honorowego Krwiodawstwa. Katarzyna Młynarkiewicz, prezes Klubu HDK
oraz Jolanta Sobczak odwiedziły
Szkołę Podstawową nr 4, a dokładnie
klasę 0.
- Pogadanka miała na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa,
zaczynając od tego najmłodszego poko-

Każda z pań otrzymała serduszko z fotografią podopiecznych DPS

Dzieci przygotowały wzruszające przedstawienie

9

Mikołaj przyniósł paczki
10

W

gotowany specjalnie na tę okazję
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Najważniejszym gościem wydarzenia był, rzecz jasna, Święty
Mikołaj, który wręczył 135
paczek ze słodyczami dzieciom
z rodzin najbardziej potrzebujących. Fundatorem wszystkich
prezentów był Urząd Miejski.
Podziękowania za przekazane
słodycze składamy sponsorowi,
firmie Śnieżka-Invest.

roczna zabawa mikołajkowa dla
najmłodszych mieszkańców.
W zabawie wziął udział Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, który wraz ze wszystkimi uczestnikami obejrzał przy-

FOT. TOMASZ MERCHUT

spaniałe paczki ze
słodyczami i wesoła zabawa ze Świętym Mikołajem - tak
było w piątek, 4 grudnia, w Gimnazjum nr 1. Odbyła się tu do-
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Mikołaj ze Świebodzic przyjechał do schroniska
i Porzuconych - kiedyś w Uciechowie, obecnie w Gilowie
(gmina niemcza). Placówka znalazła nowy dom dla wielu porzuconych psiaków, w tym także
z terenu Świebodzic. Z okazji
Mikołajek pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska UM zawieźli psiakom trochę upominków.
Były to przede wszystkim
smycze, bardzo przydatne w sytuacji, gdy piesek idzie do adopcji. Upominki przekazała Krystyna Górczyńska, kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
UM w Świebodzicach.
Bezdomne i porzucone pieski
ze Świebodzic trafiają do Ośrodka już od kilu lat. Było to z pew-

nością kilkadziesiąt czworonogów. Zdecydowana większość
znalazła nowy dom, a miała
w tym swój udział także nasza
gazeta, bo często informujemy
na łamach o pieskach szukających nowych opiekunów.
Niestety, najwięcej czworonogów porzucanych jest w okresach świątecznych i wakacyjnych.
Przypominamy także, że zbliża się zima, prosimy o zapewnienie dobrych warunków bytowych tym psiakom, które mieszkają w budach (powinny być
ocieplone), zwierzęta powinny
mieć dostęp do świeżej wody
i oczywiście dostawać pożywienie - w czasie mrozu powinno
być ciepłe.

Piesek do adopcji

Przygotowani do zimy
ZGK

ległych do prywatnych posesji
należy do właścicieli tych posesji. Można zlecić utrzymanie
chodnika ZGK Świebodzice sp.
z o.o., koszt kształtuje się na
poziomie 0,82 zł za m2 miesięcznie.
Więcej informacji w siedzibie spółki, tel. 74 666-96-10.

ZGK Świebodzice sp. z o.o.
od listopada jest już w pełnej
gotowości. Pługopiaskarki są
sprawdzone i zakonserwowane,
zapasy piasku (250 ton) i soli
(200 ton) czekają na pierwszy
atak opadów.
Przy okazji przypominamy,
że utrzymanie chodników przy-

OPS
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odobno ma jednak nadejść
- podobno jeszcze w grudniu. Zatem odpowiednie
służby przygotowują się na
opady śniegu, niskie temperatury oraz działania zabezpieczające przed skutkami zimy, skierowane do osób bezdomnych,
starszych, samotnych, niepełnosprawnych i wymagających
wsparcia.

I

Ośrodek Pomocy Społecznej
w okresie niskich tmperatur
uruchamia ogrzewalnię przy ul.
Parkowej 4 w Świebodzicach
(przygotowanych będzie łącznie 10 miejsc noclegowych dla
kobiet i mężczyzn); zapewnia
gorące posiłki dla potrzebujących, bezdomnych itp. w Jadłodajni w Świebodzicach, przy
ul. M. J. Piłsudskiego 8 (około
100 gorących posiłków dziennie). Osoby, które nie mają
warunków sanitarnych, mogą
skorzystać z łaźni i pralni działającej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Świebodzicach. OPS zabezpiecza także
usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, pozbawionym opie-

ki najbliższych, co zresztą jest
wykonywane na bieżąco.
Ośrodek Pomocy Społecznej
mając na względzie okres zimowy i konieczność zabezpieczenia w opał przyznaje, w miarę
własnych możliwości, zasiłki
wszystkim osobom potrzebującym tej formy pomocy. Zabezpiecza także osoby i rodziny
w leki, odzież, obuwie, żywność itp.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach działają punkty konsultacyjne
w ramach których świadczona
jest specjalistyczna pomoc
prawna, psychologiczna i terapeutyczna dla wszystkich osób
znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
Szczególną uwagę poświęcamy osobom samotnym, w starszym wieku, niepełnosprawnym i nieporadnym życiowo,
poprzez organizowanie usług
opiekuńczych, bądź pomocy
instytucjonalnej jak i świadczenie innych form pomocy - jak
chociażby paczki świąteczne,
które już niebawem trafią do
400 rodzin.
I

FOT. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA UM

asze miasto od lat współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
N
dla Zwierząt Niechcianych

Ten szczeniak - kundelek
- szuka nowego
właściciela, bo poprzedni
podrzucił go na jeden
z balkonów na Osiedlu
Piastowskim. Jest
wesoły, lubi się bawić,
ale jest też wystraszony.
Nie skazujmy go na
smutny los w schronisku.
Na pewno znajdzie się
osoba, która go
przygarnie i stworzy
ciepły dom.
W sprawie psa
kontaktować się można
z lecznicą weterynaryjną
w Strzegomiu:
74 855 02 97.

Pech ogromny, śnieg
nie pada - pozostaje
Mikołajowi autostrada
egoroczna aura nie zmyliła Laponii, ale na jego widok
św. Mikołaja. Pomimo braku zelektryzowało niejednego maT
upragnionego przez nas śniegu, lucha. Mało, jak się okazuje, to

jak zwykle przybył do naszego
przedszkola. Pewnie jakoś sobie
poradził. Jak to mówiły dzieci:
„Pech ogromny, śnieg nie pada
- pozostaje Mikołajowi autostrada”.
Przecież On nas nie może
ominąć, bo doskonale wie, że
wszystkie dzieci Go kochają i na
Niego czekają? Dzieci co sił
nawoływały staruszka z dalekiej

jesteśmy szczęściarzami, bo na
nasze zaproszenie przybyło Ich
dwóch. To dopiero dla wszystkich zaskoczenie. A po chwili
było już głośno i wesoło. Zabawa z Mikołajem minęła jak
jedna chwilka. Odchodzącego
dobrego staruszka żegnały uśmiechnięte buzie okrzykiem:
„Do zobaczenie za rok”.
I

Pomaganie przez
poznawanie
oświata

piątek, 11 XII 2015

Wielka chwila

11

Pasowanie na ucznia to z pewnością niecodzienne
przeżycie dla pierwszaków, zwłaszcza moment,
gdy trzeba złożyć ślubowanie przed samą panią Dyrektor.
Takie wspaniałe przeżycie spotkało niedawno uczniów
najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
Było więc uroczyście, z lekkimi nerwami,
ale i uśmiechem na twarzy. A na osłodę był pyszny tort.
Gratulujemy!

FOT. HENRYK RYBIŃSKI DLA SP 3
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dniu 27 listopada
Publiczne Przedszkole nr 2 gościło
przedstawicielki
Heesung Electronics Poland Sp.
z o.o. z siedzibą w Biskupicach
Podgórnych - inicjatorki akcji
charytatywnej „Pomaganie przez
poznawanie” na rzecz naszej
placówki.
Firma ta przekazała placówce w dwóch ratach wsparcie

finansowe w kwocie 2800 zł.
Stokrotkom w imieniu społeczności przedszkolnej przypadł
zaszczyt podziękowania sponsorowi za bezinteresowność,
życzliwość i przyjaźń. Swoim
występem artystycznym wywołały uśmiech, podziw i udowodniły, że zasługujemy na taki
gest. Otrzymały torbę pełną
słodkości, którymi podzieliły
się z innymi grupami. Mali ar-

W

8. Współpraca z rodzicami
oraz dziadkami podopiecznych.
Natomiast do zadań Klubu
należy:
1. Prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych
w celu przełamania nieśmiałości wzbogacania wyobraźni,
rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy
utworu literackiego.
2. Przygotowanie programu
z okazji Święta Niepodległości,
Jasełek, Dnia Babci i Dziadka.
3. Wyposażenie uczniów
w podstawowe umiejętności
taneczne. Poznanie tradycyjnych tańców ludowych.
4. Przygotowanie występu
tanecznego na: WOŚP, Festiwal
Talentów, Dzień Babci i Dziadka,Festyn Rodzinny.
5. Wzbudzanie zainteresowań technicznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, a także na
konstruktywnym spędzaniu
czasu.

tyści wręczyli gościom własnoręcznie przygotowane upominki - uśmiechnięte stokrotki. Miłe spotkanie uwiecznione zostało na wspólnej fotografii. Pięknymi słowami patrona przedszkola Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Przedszkolaki serdecznie
dziękują prezesowi Heesung
Electronics Poland panu Churl
Woo Park.

6. Wykorzystanie różnych
technik: masa solna, nauka szydełkowania, szycia i wyszywania, praca z włóczką i muliną,
praca z papierem, tekturą, bibułą, metoda Qarllingu i Dequpage.
7. Wzbudzanie zainteresowań kulinarnych, trybu zdrowego odżywiania i higieny.
8. Nauka przygotowywania
kanapek, przyrządzania sałatek

i surówek, dekorowania ciasteczek.
Dzieci bardzo chętnie spotykają się na zajęciach, mają tu
okazje nie tylko rozwijać swoje
pasje, ale i nauczyć się wielu
praktycznych umiejętności.
Opiekunkami klubu są: Lidia
Półtorak, Anna Imiołek, Violetta Siwiak, Magdalena Półtorak.
I

Klub Małego Artysty

tym roku szkolnym
W Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w cierniach powstał
Klub Małego Artysty dla dzieci
klas I-III szkoły podstawowej.
W klubie prowadzone są zajęcia
taneczne, teatralne, plastyczne
oraz kulinarne, które mają na
celu:
1. Rozbudzanie potrzeb artystycznych uczniów.
2. Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny,
punktualności, kreatywności.
3. Wyrabianie cierpliwości,
zaufania we własne siły i szacunku dla systematycznej pracy
dającej efekty.
4. Kształtowanie aktywnych,
twórczych postaw.
5. Wskazywanie na wartość
współdziałania w zespole.
6. Rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności.
7. Umożliwianie samorealizacji i artystycznego wyżycia
się.

Szopka już gotowa!
o raz kolejny zerówka z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 bierze udział
P
w Powiatowym Konkursie na Najpiękniej-

szą Szopkę Bożonarodzeniową. Zadaniem
zerówkowiczów było wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-konstrukcyjnej.
Dzieci wraz z rodzicami miały za zadanie
wykonać wybraną przez siebie techniką
przestrzenną postać lub element z Szopki
Bożonarodzeniowej. Rodziny, które zdecydowały się wziąć udział w naszej wspólnej
zabawie, wykazały się dużą inwencją twórczą. Podziw wzbudza różnorodność materiałów, z których wykonane zostały prace.

lecz przez to, kim jest:
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”

Odnaleźć zatem możemy postacie i elementy zrobione z filcu, makaronu, papieru czy
też masy papierowej.
- Ogromnie mnie cieszy wielkie zaangażowanie wszystkich Rodzin biorących
udział w konkursie, gdyż najistotniejszą dla
mnie kwestią jest integracja oraz zachęcanie
Rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi.
Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom i dzieciom, którzy zaangażowali swoje siły, czas i pomysły w realizacje tego projektu - mówi Aneta Faworyk, wychowawca klasy 0.

Konkurs o Zdrowiu
tej grze masz tylko jedno
życie” - pod takim hasłem
W
odbył się II Powiatowy Konkurs

o Zdrowiu organizowany przez
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny z oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach we współpracy z Państwową Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Świdnicy.
Jak co roku, do udziału w konkursie szkoła zaprosiła rówieśników z gimnazjów całego powiatu świdnickiego.
Tym razem do rywalizacji
w dziedzinie zdrowia stanęło
dziesięcioro uczniów z różnych
gimnazjów w powiecie. Uczestnicy konkursu udowodnili, że
posiadają ogromną wiedzę na
temat zdrowia, profilaktyki,
szkodliwości środków psychoaktywnych i chorób zakaźnych.
I miejsce w konkursie zajęły
uczennice z: Gimnazjum nr 4
im. Noblistów Polskich w Świdnicy - Katarzyna Skrzynecka
oraz Publicznego Gimnazjum nr
2 w Świebodzicach - Natalia
Moskwa. Pytania konkursowe
ułożyły pracownice Państwowej

W kręgle są the best!
eekend mikołajkowy okazał się szczęśliwy dla najW
młodszych kręglarzy z Gimna-

Dziękuję za pomoc rodzinom uczniów:
Bogusława Połoszczańskiego, Magdaleny Frączkiewicz, Kordiana Młynarkiewicza, Zuzanny Zbrzyznej, Nadii
Gdańskiej, Małgorzaty Królik, Szymona Gmura, Karola Bujaka, Maksymiliana Rochowiaka, Dominiki Dawidowicz, Antoniego Torzeckiego, Martina
Kazimierka oraz Hanny Gawrońskiej.

Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Świdnicy.
Tematyka konkursu jest niezwykle ważna, choćby ze względu na fakt, że żyjemy w czasach
nastawionych na coraz szybsze
i lepsze życie. Życie przesycone
dietami, środkami psychoaktywnymi, suplementami poprawiającymi samopoczucie fizyczne
i psychiczne. Ideą konkursu jest
wskazywanie młodym ludziom
drogi, jaką powinni obrać, aby
zachować swoje zdrowie i maksymalnie wydłużyć życie.
Szczególne podziękowania za
wsparcie działań oraz ufundowanie nagród dla uczestników
konkursu szkoła kieruje do Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach Izabeli Siekierzyńskiej oraz Pełnomocnika ds. uzależnień przy
Urzędzie Miejskim Aldony Górskiej, a także Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Moniki Bieżyńskiej oraz
kierownictwu Galerii Świdnickiej.
I

zjum nr 1. Nasi zawodnicy, pomimo krótkiego okresu trenowania, zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski Młodzików, które w tym roku odbyły się w Lesznie.
Oto wyniki naszych zawodników:
Indywidualnie młodziczki:
G Daria Piasecka - 10 miejsce
G Wiktoria Partyka - 18 miejsce

Indywidualnie młodzicy:
Ostrowski - 36
miejsce
G Dawid Filipiszyn - 37 miejsce.
W konkurencji par dziewczęta
zajęły wysokie 6 miejsce, natomiast chłopcy 16 miejsce.
Zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Wyjazd był możliwy dzięki
dotacji Budżetu Gminy Świebodzice, za co szkoła składa serdeczne podziękowania.
G Krzysztof

I
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016
Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO; NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY i WYCHOWANIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające
statutowo w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury,
Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki,
Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.),
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.
§ 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty nie mogą starać
się o dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego
w danym zakresie dwukrotnie w tym samym roku.
§ 3. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świebodzice
w formie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
1) Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu:
a) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych,
b) organizacja szkoleń mających na celu rozwój umiejętności
sportowych,
c) organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów w zawodach, olimpiadach i mistrzostwach.
2) Ochrony i Promocji Zdrowia:
a) działania na rzecz osób w wieku senioralnym, chorych
i niepełnosprawnych,
b) organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy
styl życia,
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie klubu abstynenta,
d) przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej:
- prowadzenie pralni i łaźni dla osób uzależnionych od alkoholu,
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, wskazanych
przez pracowników socjalnych,
- pralnia i łaźnia winna funkcjonować dwa razy w tygodniu od
godz. 8:00 do 15:00,
- szacunkową liczbę osób korzystających z pralni i łaźni ustala się
na około 20 osób,
- pomieszczenie do funkcjonowania pralni i łaźni zapewnia
organizator,
- dotacja przeznaczona wyłącznie na opłatę mediów oraz pokrycie kosztów obsługi, nie obejmuje środków czystości.
3) Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
a) organizacja imprez kulturalnych, wystaw, przeglądów,
b) podejmowanie przedsięwzięć dotyczących tradycji i historii
lokalnej.
4) Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania:
a) prowadzenie kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych.
§ 4. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2016 wyniesie:
1) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Wspierania
i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono
kwotę w wysokości 400 tys. zł,
2) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości 35,4 tys. zł,
3) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Kultury, Sztuki
oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego przeznaczono kwotę
w wysokości 20 tys. zł,
4) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania przeznaczono
kwotę w wysokości 10 tys. zł.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2015 wyniosły:
1) Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - 500 tys. zł,
2) Ochrona Zdrowia - 50 tys. zł,
3) Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 60
tys. zł,
4) Promocja Miasta Świebodzice - 20 tys. zł,
5) Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie - 10 tys. zł.
3. Wymagany wkład finansowy w przypadku ubiegania się przez
organizacje wymienione w §1 pkt. 1 i 2 o zlecenie realizacji
zadania publicznego wynosi 10% wnioskowanej kwoty.
§ 5. Warunki, terminy i miejsce składania ofert:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie
oferty na realizację zadania publicznego. Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
realizowanego zadania wraz z tytułem zadania.
2) W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu
do Urzędu.
3) Termin składania ofert ustala się do dnia 21 grudnia 2015 r.
do godz. 15:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze
wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia w sprawie oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), powinna być złożona w jednym
egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:
a) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
b) aktualny odpis właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru,
c) upoważnienie Zarządu Głównego do podpisywania umów,
zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności
prawnych w przypadku oferentów będących terenowymi
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami,
kołami itp.), jeżeli nie posiada osobowości prawnej.
6) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania organizacji oraz powinna posiadać wymagane
pieczęcie.
8) Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3,
lub pobrać ze strony internetowej www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO).
§ 6. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań
publicznych:
1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych
określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję
Konkursową składającą się z przedstawicieli Burmistrza Miasta
Świebodzice i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, których oferta
bądź oferty biorą udział w postępowaniu konkursowym.
3) Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert na realizację
zadań publicznych zgłoszonych do otwartego konkursu ofert
przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), których
dofinansowanie uznaje się za zasadne z punktu widzenia dobra
społecznego mieszkańców Świebodzic.
4) Burmistrz Miasta Świebodzice w drodze zarządzenia ogłasza
nabór na członków Komisji Konkursowej.
5) Burmistrz Miasta Świebodzice powołuje Komisję
Konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.), spośród zgłoszonych uprzednio
kandydatów, którzy spełniają określone kryteria:
a) wskazani są przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które realizują swoje cele
statutowe na terenie Gminy Świebodzice (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118 z późn. zm.),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie
realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice.
6) Zastrzega się, że Komisja Konkursowa ma prawo przyznać
dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty
o jaką ubiega się oferent, co ma zastosowanie również
w przypadku wpłynięcia jednej oferty.
7) Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
8) Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje
wynagrodzenie.
9) Posiedzenie, na którym odbywa się ocena ofert, odbywa się
bez udziału oferentów.
10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11) Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie możliwość
nierozstrzygnięcia konkursu.
12) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą
złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione
niepoprawnie bądź nieczytelnie zostaną odrzucone i nie będą
rozpatrywane.
13) Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie
jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów
trwałego spinania dokumentów.
§ 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych
licząc od ostatniego dnia składania ofert.
2) Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne - 15
pkt,
d) planowany przez oferenta udział środków własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego - 10 pkt,
e) liczbę adresatów zadania - 15 pkt,
f) jakość oferty - 10 pkt,

g) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- 10 pkt.
h) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
i) dotychczasową współpracę z Gminą - 10 pkt.
3) Dla zadania określonego w §3 pkt 2 lit. „d” ustala się
następującą punktację:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) jakość oferty - 10 pkt,
d) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- 10 pkt,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
f) realizacja zadania przez podmiot ekonomii społecznej - 30 pkt.
4) Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
5) W terminie 5 dni po zakończeniu procedury konkursowej,
oferenci którym zostanie przyznana dotacja zostaną
poinformowani o fakcie poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO) oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 8. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Wyłonienie i dofinansowanie oferty jest podstawą do zawarcia
pisemnej umowy z oferentem.
2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną
każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.
3) Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany
jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych z budżetu Gminy Świebodzice na realizację
zadania publicznego.
4) Podmiot otrzymujący środki na realizację zadania publicznego
zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.
907).
5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji
zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania
zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na
formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6,
poz. 25).
6) Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje
nieprzyznanie dotacji na następny rok.
§ 9. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania finansowane z budżetu Gminy Świebodzice z innego
tytuły,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są
działające statutowo w obszarze Pomocy Społecznej:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
późn. zm.),
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.
§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu oraz wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy
Świebodzice w formie dotacji na dofinansowanie jego realizacji w zakresie:
1) Prowadzenie jadłodajni w roku 2016, od 1 stycznia do 31
grudnia, przygotowywanie i wydawanie posiłków dla
najuboższych mieszkańców Gminy Świebodzice przez sześć
dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty z wykorzystaniem zaplecza kuchennego znajdującego się w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydawanie suchego prowiantu na dni świąteczne. Szacunkowa liczba osób korzystających z dożywiania ok. 120 osób dziennie.
§ 3. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań w roku 2016 wyniesie 100 tys. zł.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w roku
2015 wyniosły 100 tys. zł.
§ 4. Warunki, terminy i miejsce składania ofert:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie
oferty na realizację zadania publicznego. Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul.
Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem realizowanego zadania wraz z tytułem zadania.
2) W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
3) Termin składania ofert ustala się do dnia 21 grudnia 2015 r.
do godz. 15:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.) oraz powinna zostać złożona na formularzu
zgodnym ze wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
powinna być złożona w jednym egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:

a) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
b) aktualny odpis właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru,
c) upoważnienie Zarządu Głównego do podpisywania umów,
zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności
prawnych w przypadku oferentów będących terenowymi
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami,
kołami itp.), jeżeli nie posiada osobowości prawnej.
6) Dokumenty o których mowa powyżej powinny być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania organizacji oraz powinna posiadać wymagane
pieczęcie.
8) Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr
3, lub pobrać ze strony internetowej www.swiebodzice.pl
(dział: Współpraca z NGO).
§ 5. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań
publicznych:
1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).
2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję
Konkursową składającą się z przedstawicieli Burmistrza
Miasta Świebodzice i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty,
których oferta bądź oferty biorą udział w postępowaniu
konkursowym.
3) Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert na
realizację zadań publicznych zgłoszonych do otwartego
konkursu ofert przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.), których dofinansowanie uznaje się za zasadne
z punktu widzenia dobra społecznego mieszkańców Świebodzic.
4) Burmistrz Miasta Świebodzice w drodze zarządzenia
ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej.
5) Burmistrz Miasta Świebodzice powołuje Komisję Konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.), spośród zgłoszonych uprzednio
kandydatów, którzy spełniają określone kryteria:
a) są wskazani są przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które realizują swoje cele
statutowe na terenie Gminy Świebodzice (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118 z późn. zm.),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie
realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice.
6) Zastrzega się, że Komisja Konkursowa ma prawo przyznać
dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty
o jaką ubiega się oferent, co ma zastosowanie również w przypadku wpłynięcia jednej oferty.
7) Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
8) Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.
9) Posiedzenie, na którym odbywa się ocena ofert, odbywa się
bez udziału oferentów.
10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
11) Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie możliwość
nierozstrzygnięcia konkursu.
12) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą
złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione niepoprawnie bądź nieczytelnie zostaną odrzucone i nie będą
rozpatrywane.
13) Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie
jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem
sposobów trwałego spinania dokumentów.
§ 6. Kryteria i tryb wyboru ofert.
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych
licząc od ostatniego dnia składania ofert.
2) Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) obsługa zadania wykonywana przez osoby doświadczone
w prowadzeniu tego rodzaju zadania, posiadające uprawnienia
do pracy w kuchni - 20 pkt,
d) jakość oferty - 10 pkt,
e) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 10 pkt.

f) realizacja zadania przez podmiot ekonomii społecznej - 30
pkt,
g) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego - 5 pkt,
h) świadczenie wolontariuszy i praca społeczna wykonawców
zadania - 5 pkt.
4) Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
5) W terminie 5 dni po zakończeniu procedury konkursowej,
oferenci którym zostanie przyznana dotacja zostaną
poinformowani o fakcie poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO) oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 7. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Wyłonienie i dofinansowanie oferty jest podstawą do
zawarcia pisemnej umowy z oferentem.
2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną
każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.
3) Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert
zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
środków otrzymanych z budżetu Gminy Świebodzice na
realizację zadania publicznego.
4) Podmiot otrzymujący środki na realizację zadania
publicznego zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907).
5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji
zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania
zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na
formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6,
poz. 25).
6) Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje
nieprzyznanie dotacji na następny rok.
§ 8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania finansowane z budżetu Gminy Świebodzice z innego tytuły,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.

Papusza - poetka
przeklęta
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP w Świebodzicach

P

apusza” Angeliki Kuź- latach późniejszych zaowoconiak była tematem spo- wało publikacją „Cyganie napotkanie w Dyskusyjnym lskich drogach”. Niestety „wyKlubie Książki w Miej- rzuciła” ona Papuszę poza naskiej Bibliotece Publicznej wias cygańskiej społeczności,
w Świebodzicach, które miało która oskarżyła ją o zdradę, gdyż
swoją odsłonę 26 listopada 2015 udostępniła „braciszkowi” nie
roku. Pomimo tego, że dość tylko słownik cygańsko-polski,
długo czekała na swój dzień ale odkryła arkana zwyczajów
w naszym klubie, to okazała się i obyczajów tej narodowości.
„wisienką na torcie” wszystkich Bronisława Wajs nazwana zostategorocznych posiedzeń.
ła „poetką przeklętą”. Poczucie
Losy Cyganki - Bronisławy krzywdy i nadwrażliwość sproWajs, (bo tak prosiła sama zain- wadziła na nią chorobę, a życie
teresowana, by ją nazywać) zło- uczyniło pasmem cierpień i udrężyły się na reportaż biograficzny, ki, godnym współczucia.
niezwykle poruO tym wszystszający i cieka- „W lesie jak złoty krzak wyrosłam, kim z wielkim
w namiocie cygańskim,
przejęciem rozwy. „Papusza”
co miał prawdziwka postać.
mawialiśmy w
czyli lalka, tak
Jak
własne
serce
kocham
ogień.
ostatni czwartek
o niej mówiono,
Wiatry silne i małe
listopada w bia swój przydocygańską dziewczynę wykołysały
bliotece. Poniemek zyskała dzięi pognały ją w świat,
waż Świebodziki niezwykłej
w daleką drogę...”
ce to miejscourodzie i podobieństwu do dziewczęcej zabaw- wość zamieszkała przez Romów
ki. Z książki Angeliki Kuźniak od kilkudziesięciu lat, zebrani
dowiedzieliśmy się, że samorod- klubowicze mieli okazję podzieny talent odkrył Jerzy Ficowski, lić się nie tylko wrażeniami
który ukrywając się w lesie, trafił z przeczytanej lektury, ale także
do taboru cygańskiego, co w rozgorzała dyskusja na temat ich

środowiska i zdarzeń przeżytych
z autopsji z Romami w roli
głównej.
Spotkanie w DKK miało niezwykle żywy i barwny charakter.
Ożywienie dotyczące sąsiedzkich stosunków z Romami, przeplatało się ze wzruszeniem
i przejęciem, kiedy rozmawialiśmy o życiu Papuszy. Urozmaiceniem czwartkowego dnia stały
się fragmenty programu publicystycznego Xsięgarnia, w którym

Angelika Kuźniak opowiadała
o wieloletniej pracy nad książką,
a także filmu dokumentalnego
z 1978 r. „Cygańska poetka-Papusza” wysłuchując krótkiej wypowiedzi Bronisławy Wajs o sobie oraz klimatycznych wierszy,
jakie powstawały, gdy Papusza
mieszkała w lesie w zgodzie
z naturą dawno, dawno temu...
Beata Wiciak
moderator DKK
w MBP w Świebodzicach.

To już naprawdę

ostatnie, wolne miejsca!
iezdecydowanym przypominamy, że kurczy się liczba wolnych miejsc na tegoroczną, wystrzałową zabawę sylwestrową
N
w Miejskim Domu Kultury. Jeśli chcieliby Państwo miło spędzić

czas, przy dobrej muzyce, pysznym jedzeniu i wyśmienitym
towarzystwie - i za rozsądne pieniądze - to już ostatni dzwonek.
Rezerwujcie miejsca!

Mikołajki z talią w dłoni
14

sport
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ak jak mikołajkową tradycją
jest już spotkanie z brodatym
T
Świętym rozdającym prezenty,

tak samo trudno wyobrazić sobie
ten dzień w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach bez
tradycyjnych zawodów brydżowych o Puchar Burmistrza
Miasta Świebodzice. W sobotę,
5 grudnia, sala MDK wy-pełniła
się wytrawnymi brydżystami,
którzy stanęli w szranki o trofeum.

Zawodnicy, rywalizujący na
zasadach turnieju w stałych
parach, mieli okazję do wykazania się logicznym myśleniem,
a także skuteczną strategią, bo
tylko taka gwarantowała ostateczny sukces, zwłaszcza, że gra
w brydża sportowego minimalizuje przypadek i kładzie nacisk
na umiejętności graczy. Przez
stoły przewinęły się zatem blotki, a gracze nie raz zagrywali
obronne wisty czy lavinthale
oraz licytowali szlemy.

Ostatecznie najcenniejsze
przy karcianym stole okazało się
doświadczenie, bowiem najlepsi
w rywalizacji podczas IX Turnieju Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Miasta
Świebodzice okazali się stali
bywalcy świebodzickiego turnieju - Jan Ślipek i Mariusz
Ilnicki.
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: Jan Ślipek, Mariusz Ilnicki
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2 miejsce: Robert Księżopolski, Marek Markowski
3 miejsce: Maciej Bielawski,
Mirosław Miłaszewski
Turniej, jak zwykle, odbył się
w towarzyskiej atmosferze,
której sprzyjał przygotowany
poczęstunek oraz gorące napoje.
Zawody, już drugi rok z rzędu,
zorganizowane zostały przez
Stowarzyszenie Bona Fide z dotacji pozyskanej z budżetu Gminy Świebodzice.

III Mikołajkowe Zawody w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc
sobote, 5 grudnia, w siłowni
OSiR Świebodzice Sp. z o. o.
W
odbyła się trzecia edycja Mikołaj-

Klasyfikacja zawodów

kowych Zawodów w Wielokrotnym
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zawody
zorganizowane były przez Stowarzyszenie Bona Fide Świebodzice.
W zmaganiach uczestniczyło 16
zawodników, w tym 2 panie. Zawodnicy dźwigali sztangę o ciężarach: 30 kg (kobiety), 50 kg (juniorzy) i 70 kg (seniorzy).
Impreza odbyła się dzięki pomocy: Sklepu z odżywkami Adrenalina, Centrum Pucharowego Świebodzice, Restauracji i Hotelowi Księżyc, Pizzerii da Gregor, Szymonowi
Królowi, Bartłomiejowi Rogozińskiemu, Anny Kaczor - Avon.


 JUNIOR
1. Maksymilian Niewiadomski
2. Artur Fiołek
3. Adam Mladenis
4. Krzysztof Drozd

62
30
1
0

 SENIOR
1. Mariusz Tatuśko
2. Konrad Michalak
3. Krzysztof Klejna
4. Maciej Tokarski

66
62
54
46

59 Krajowa Wystawa Psów
Rasowych
W

dniach 4-6 grudnia 2015 r. w hali
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. odbyła się 59 Wystawa Psów Rasowych.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd
Oddziału Wałbrzyskiego Związku Kynologicznego.

W czasie trzydniowej imprezy można
było podziwiać ponad 1200 psów. Wystawcy
z czworonogami przyjechali z całej Polski
oraz z zagranicy. Wśród nich były rasy bardzo popularne oraz te rzadko spotykane. Na
wystawie można było zakupić także psie

karmy i smakołyki, zabawki, legowiska,
smycze i wiele innych akcesoriów dla psa
i jego właściciela. Ponadto można było uzyskać porady od hodowców, weterynarzy
i miłośników psów jak właściwie o nie dbać.


5. Paweł Furtyk
6. Tomasz Kaszuba
7. Dawid Postawski
8. Krzysztof Kuraciński
9. Szymon Król
10. Mariusz Piwowar

44
41
39
36
36
35

 KOBIETA OPEN
1. Paulina Pawlak
2. Magdalena Krawutschke

33
32

Mikołajki na pływalni
grudnia w Wodnym Centrum Rekreacji z okazji Mikołajek
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. przygotował wiele atrakcji.
6
Najwięcej niespodzianek czekało na dzieci i młodzież. Liczne gry,

zabawy i konkursy z nagrodami prowadzone przez instruktorów
ze Szkoły Pływackiej NEMO i ze Szkoły Pływackiej SZUWAREK.
Mecz piłki wodnej prowadzony przez pana Krzysztofa
Winiarczyka reprezentującego Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice oraz darmowe lekcje pływania dla niemowląt prowadzone
przez Active Time. Dla dorosłych był wolny wstęp do strefy saun.
Na wszystkich czekały słodycze.

wydarzenia
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Plac Jana Pawła II
Ciernie
Ciernie
Wolności

l. mieszkalny 1 (10)
l. mieszkalny 2 (168)
l. mieszkalny 1 (150 A)
l. mieszkalny 11 (19)

Nr działki gruntu

Obręb

402/7
600/1
565/3
298/1

3
4
4
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.

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

Nr działki gruntu

Nieruchomość niezabudowana

zaprasza
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad
30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Okazja Dom wolnostojący
z lat 90-tych. W Starych
Bogaczowicach. Stan bardzo
dobry. Działka 830 m2,
powierzchnia domu 140 m2.
Działka zagospodarowana.
Cena 349 tys.

Obręb

110/6

3. Osiedle Piastowskie.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 60
M2. Okna nowe PCV.
Na ścianach gładzie,
na podłogach panele.
Zadbana klatka schodowa.
Cena 168 tys.
6. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Po kapitalnym
remoncie. 44,7 m2
cena 160 tys.

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice

4. Śródmieście. Sprzedam
3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze po kapitalnym
remoncie z Balkonem. 80 M2.
Cena 200 tys.

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

Plac Jana Pawła

l. mieszkalny 3 (9)

Nr działki gruntu

obręb

402/3

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.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

15

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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
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Osiedle Piastowskie. Ostatnie
apartamenty do sprzedania.
Stan deweloperski. 165 M2
wraz z garażem. Działka 90
m2. Cena 325 tys.

5. Śródmieście. Sprzedam
2 poziomowe mieszkanie
z oddzielnym wejściem.
Okna częściowo wymienione,
nowe instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne.
93 M2 - cena 153 tys.

ZATRUDNIĘ
MALARZA
PROSZKOWEGO

TEL.
606-98-61-73

7. Sprzedam mieszkanie
na Białym Kamieniu
na II piętrze (nowe
Budownictwo) z balkonem.
2 pokojowe, duży ustawny
przedpokój, zadbana klatka
schodowa. 48 M2 cena 95 tys.

2. Nowo wybudowany szereg
na Osiedlu Piastowskim. Stan
deweloperski. Powierzchnia
165 m2 wraz z garażem,
działka 90 m2 cena 325 tys.

OFERTY PRACY - AKTUALNE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2015 - PUP FILIA W ŚWIEBODZICACH
G JUPI Justyna Piechowiak Plac

Dworcowy 2 w Świebodzicach,
stanowisko: operator maszyn
CNC/lasera , kontakt telefoniczny:
74 665 55 65, 795 630 972,
e-mail: biuro@jupi.net.pl
G GREGOR ul. Piasta 54 w
Świebodzicach, stanowiska:
kierowca do rozwożenia pizzy,
pizzerman (osoba do przyuczenia),
telefon kontaktowy: 608 226 853

G Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „VICOTEL” (miejsce
pracy Świebodzice, wymagane
orzeczenie i stopniu
niepełnosprawności) stanowisko:
pracownik porządkowy, pracownik
gospodarczy, kontakt telefoniczny:
668 312 995
G Droper Logistic ul. Lotnicza 1
w Świebodzicach, stanowisko:
spedytor międzynarodowy,

kontakt telefoniczny: 605 300 607,
e-mail: edyta.zylask@droper.pl
G PARTNER , stanowisko: doradca
klienta, e-mail: piotrsijka@wp.pl,
cv można zostawiac w siedzibie
EURO BANKU ul. Kopernika 10
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowiska:
specjalista ds. systemów
grzewczych, konstruktor,
e-mail: kadry@termet.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
I Sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I Pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia w Świebodzicach,
Osiedle Piastowskie
lub Sudeckie, tel. 781 361 130
I Wynajmę mieszkanie 30 m2,
Osiedle Sudeckie, II piętro,
tel. 601 522 276.
I Sprzedam mieszkanie,54 m2,
przy ul. Sienkiewicza (II piętro).
Wszystkie instalacje są
wymienione, nowe okna PCV,
gładzie, na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami, piec
gazowy dwufunkcyjny, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie

ciepłe i słoneczne. Dwa/trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. tel. 693-871-964
I Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice, garaż,
cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I Młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie, tel. 733 519 076
I Sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I Sprzedam działkę

przemysłową w Świebodzicach,
ul. Świdnicka (dawny Prefabet),
8 arów, utwardzony kostką,
budynek gosp., tel. 664 937 253

G PROSAB AG ul. Ciernie 5
w Świebodzicach, stanowisko:
kierowca kat. C + E
kontakt telefoniczny: 793 105 526
G TESCO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 42 a
w Świebodzicach,
stanowiska:
asystent ds. zapasów (0,75 etatu),
doradca klienta-piekarnia (1/2
etatu), kontakt

telefoniczny: 797 009 643,
e-mail:
31109hr@pl.tesco-europe.com
G „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.
w Świebodzicach, stanowisko:
technolog-laborant,
kontakt telefoniczny: 74 665 06 42,
e-mail: m.tataj@sniezka-inwest.pl
G GREGOR ul. Piasta 54
w Świebodzicach, stanowiska:
kierowca do rozwożenia pizzy,

pizzerman (osoba do przyuczenia),
kontakt telefoniczny: 608 226 853
KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY W FILII PUP
W ŚWIEBODZICACH
U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama/pożegnania

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Bronisława Pawlicę
- Córki, Syn, Zięciowie, Synowa, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Stanisławy Łuszczyńskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Marii Gucwy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Synowie, Synowa, Ojciec, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Zafię Zabłocką
- Wnuczka, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Romana Witka,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Antoniego Walcucha
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn z Rodziną
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jadwigę Ziółkowską
- Córka, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Antoniego Ryż,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
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INFORMATOR

W dniu 30 listopada 2015 roku,
w wieku 90 lat,
zmarła Pani

G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989

Wiktoria Zawadzka,

G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)

bohaterka artykułu,
jaki ukazał się w ostatnim wydaniu
naszej Gazety.

G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom,
tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)

Rodzinie składamy
wyrazy współczucia

Ceneo Charytatywnie

Redakcja
Gazety Świebodzickiej

dla Fundacji „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”

D

o końca grudnia br. w serwisiezakupowymCeneo.pl
można kupić charytatywne cegiełki - pozyskane w ten
sposób środki finansowe zostaną
przeznaczone na pomoc dzieciom chorym na raka - podopiecznym Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
W ramach tegorocznej świątecznej akcji charytatywnej serwis Ceneo.pl wspólnie ze swoimi użytkownikami wspiera

działania prowadzone przez
Fundację „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”. Fundacja ma siedzibę we Wrocławiu, ale wspiera małych pacjentów z całej Polski - jest związana z najnowocześniejszą w kraju
kliniką onkologiczną dla dzieci
„Przylądek Nadziei”.
Przy okazji świątecznych
zakupów każdy klient serwisu
Ceneo.pl - poświęcając zaledwie
kilka dodatkowych sekund - może dorzucić do swojego „koszy-

Hiszpańskie klimaty
w Funaberii

arzysz o słońcu Hiszpanii? Chcesz poznać jej kulturę i obyczaje mieszkańców? Wybierz się w podróż na Półwysep
M
Iberyjski!

12 grudnia o godzinę 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Rozwoju Funaberia przy ul. Wałbrzyskiej
31a/1 na spotkanie z hiszpańskim native speakerem!
Wstęp wolny!

ka” cegiełkę o wybranej wartości, płacąc za nią online. Dostępne cegiełki mają nominały od
5 do 100 zł. Cały dochód z ich
sprzedaży trafi za pośrednictwem Fundacji do małych pacjentów z całej Polski leczących
się w Klinice Przylądek Nadziei.
Po szczegóły zapraszamy też
na stworzoną specjalnie na
potrzeby akcji stronę:
www.charytatywnie.ceneo.pl.
I

Orkiestra już się stroi
ztab WOŚP w Świebodzicach już od listopada ostro
S
pracuje. Nabór 110 wolontariu-

szy jest już zakończony, a teraz
rozpoczęły się intensywne prace
nad programem najbliższej imprezy.
Już wiadomo, że 24. Finał
WOŚP odbędzie się 10 stycznia
a mottem przewodnim będzie
pediatria i godna opieka dla osób
starszych. Czyli ponownie zbieramy pieniądze dla maluszków
i seniorów.
Teraz wszystkie siły Sztabu są
skierowane na organizację głównej finałowej imprezy, a w Świebodzicach mierzymy wysoko!
Dosłownie i w przenośni. Bowiem na 10 stycznia przygotowujemy 8-godzinny program
artystyczny, w którym wystąpi
świebodzicka młodzież, maluchy, przyjaciele WOŚP i lokalni
wspaniali artyści - mówi Zofia
Marek, szefowa Sztabu.
Będzie zumba, hip-hop, break
dance, śpiew solowy i chóralny,
będzie też dużo rocka. Planujemy również zorganizować imprezy towarzyszące, konkursy,
warsztaty artystyczne, kiermasze
rozmaitości i kulinarne oraz po-

G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62

UWAGA
Informujemy, że w dniu
24 grudnia 2015 r. (wigilia)
Urząd Miejski
w Świebodzicach
będzie nieczynny.
Sytuacja podyktowana jest
faktem, iż ustawowo wolny
od pracy dzień 26 grudnia
wypada w roku bieżącym
w sobotę.
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kazy pierwszej pomocy w wykonaniu małych ratowników ze
Szkoły Podstawowej nr 2. Będzie można skorzystać z porad
medycznych i psychologicznych
„za serduszko”, posłuchać dzieci
z Klubu Młodego Odkrywcy
z Gimnazjum nr 1, a to jeszcze
nie koniec niespodzianek.
Po raz kolejny „odlotowe”
finałowe atrakcje szykuje również Świebodzickie Towarzy-

stwo Lotnicze, piłkarze z MKS
Victoria Świebodzice oraz łucznicy z Ameoli. Każdy dorosły
świebodziczanin będzie miał
szansę zostać bohaterem oddając
w czasie 24. Finału WOŚP krew,
a to wszystko dzięki wspaniałym
ludziom z Klubu Honorowych
Krwiodawców Świebodzice
i RCKiK w Wałbrzychu.
Więcej szczegółów w następnym wydaniu.

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

Te panie mają pałera!
wieści z miasta
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o co siedzieć w domu,
w czterech ścianach, tu
czujemy się potrzebne,
aktywne, mamy tyle pomysłów i chęci do dzielenia się
tym z innymi! - tak mówią uczestniczki projektu Senior =
Aktywny Obywatel, które, choć
projekt finiszuje, nie zamierzają
kończyć tej fantastycznej przygody, którą rozpoczęły w czerwcu. W przyszłym roku rejestrują
stowarzyszenie i chcą zaktywizować jak najwięcej osób. - I panów też zapraszamy, nie bójcie
się, nie gryziemy - żartują panie,
o których można powiedzieć
wszystko - ale na pewno nie to,
że są seniorkami. Energii mają
więcej, niż niejedna nastolatka.
Spotykają się od początku
w Centrum Rehabilitacji Społecznej, zanim rozpocznie pracę
świetlica środowiskowa. I już
nie wyobrażają sobie życia bez
cotygodniowych „odpraw”.
- Nie mogę się doczekać,
kiedy będzie środa - śmieje się
pani Danuta Gibek. I dodaje:
- bardzo się zżyłyśmy, te spotkania są nam potrzebne, czujemy
się dzięki temu wciąż potrzebne
innym.
- I chcemy się dzielić tym, co
mamy - dodaje pani Halina Błaźniak, nazywana przez koleżanki
specjalistką od kultury. - Chcemy wyjść do innych, do młodzieży, mamy spory bagaż życiowych doświadczeń i głowy
pełne nowych pomysłów. Nam
się po prostu chce.
Panie w większości mają już
pewne doświadczenia z działalności w tego typu organizacjach
- swego czasu działały w Stowarzyszeniu 3. Wieku. Po jego rozpadzie wytworzyła się pewna
pustka jeśli chodzi o ofertę dla
aktywnychosób50i60+-itenprojekt chyba idealnie ją wypełnił.
- Mamy plany na rozszerzenie
działalności o akcje charytatyw-

ne, może stała pomoc dla jakiegoś domu dziecka? - zastanawia
się pani Halina Błaźniak. - Są
wśród nas krawcowe, panie
które potrafią robić na szydełku,
może trzeba tym dzieciakom coś
wydziergać, a choćby nawet
poszyć ubranka dla lalek. Jeśli to
im sprawi przyjemność, to będziemy szczęśliwe.
„Seniorki” ubolewają, że płeć
męska jakoś na razie nie wyraziła zainteresowania uczestnictwem w tym przedsięwzięciu.
- Było na początku kilku
panów, ale chyba się wystraszyli, za dużo tu silnych, kobiecych
osobowości - puszcza oko pani
Bogumiła Kuliberda, przyszła
prezes Stowarzyszenia. - Ale my
jesteśmy otwarte na wszystkich,
którzy chcą coś zrobić dla
innych.
- Najważniejsze, żeby ludzi
wyciągnąć z domów, żeby im się
chciało chcieć - dodaje pani
Milena Kazek. - Ważna jest też
integracja międzypokoleniowa,
szukanie wspólnego języka
z młodymi, z naszymi wnukami.
Takim przykładem integracji
był wspólny występ w MDK
z okazji Dnia Seniora - panie
i ich wnuczki zaprezentowały
umiejętności taneczne. Było to
wspaniałe przeżycie dla obu
stron.
- No i dzieciaki też na nas
spojrzały innym okiem, że te
babcie są całkiem ok i można się
z nimi dogadać - śmieje się pani
Milena.
- Aktywność powoduje, że
człowiek czuje energię i chęć
do życia - przyznaje pani
Danuta Warzecha.- Wspólne
wyprawy nordic walking, wycieczki, nawet ognisko u jednej
z pań na działce na 30 osób - to
nas integruje i przypomina, że
przecież my dalej jesteśmy
członkami społeczeństwa, mo-

A oto przyszły zarząd stowarzyszenia prawie w pełnym składzie, od lewej: Danuta Gibek, Halina
Błaźniak, Milena Kazek, Danuta Warzecha i Bogumiła Kuliberda

Senior=Aktywny Obywatel
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pomysł na projekt - a powstał on w naszym Ośrodku Pomocy
Społecznej, któremu udało się pozyskać partnera - Fundację Integracji Społecznej PROM - i znaleźć
finansowanie z budżetu państwa.
Założeniem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób w wieku 60+ oraz zagospodarowanie
potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną na rzecz integracji wewnątrz
i międzypokoleniowej.
Projekt realizowany był poprzez wiele ciekawych działań: warsztaty komputerowe, warsztaty
i doradztwo wspierającego rozwój kompetencji społecznych, zajęcia edukacyjno-sportowe, np. aqua
aerobic, nordic walking w ramach aktywnych sobót czy organizacja aktywnej, międzypokoleniowej
turystyki krajoznawczej. Jednym z istotnych elementów było utworzenie Rady Seniorów.
Projekt dofinansowany został z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2014-2020 - edycja 2015. Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową

żemy jeszcze od siebie wiele
dać.
Podczas trwania projektu,
który kończy się wraz z końcem
grudnia, oprócz ciekawych
wyjazdów, warsztatów, spotkań,
były także spontaniczne akcje
pomocy innym. Np. panie
skrzyknęły się i pomogły umeblować mieszkanie jednej z podopiecznych OPS.
- Każda poszukała w domu co
tam ma, a to firanki, a to pościel,

a dla dziecka zrobiłyśmy paczkę
na Mikołaja - mówi pani Bogumiła. - Pomaganie innym to także będzie nasz cel.
Podczas listopadowej sesji
Rady Miejskiej Świebodzic przy-

I znów lotnisko się przydało
FOT. TOMASZ MERCHUT WYDZIAŁ PROMOCJI UM

R

żalny na mapach lotniczych
Polski. Przypomnijmy, że lotnisko gminne jest ujęte w Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jako
lotnisko dyspozycyjno-sportowe
dla małych statków powietrznych. Inwestycja ma znaczenie
priorytetowe zarówno dla Dolnego Śląska jak i Aglomeracji
Wałbrzyskiej, której Świebodzice są członkiem.

Sokół z szefem MON wylądował na świebodzickim lotnisku
w sobotę, 5 grudnia
w postaci wydawnictw związanych z Towarzystwem i Świebodzicami - i po kilku wspólnych,
pamiątkowych fotografiach Antoni Macierewicz udał się na
uroczystości.
Wizyta rządowego śmigłowca
na lotnisku w Świebodzicach to
kolejne potwierdzenie faktu, że
jest to obiekt potrzebny i zauwa-
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A tak wyglądały
niektóre z wydarzeń
podczas trwania
projektu.
Były wycieczki,
spotkania, warsztaty,
ale i np.
przygotowywanie
wiązanek
na 1 listopada
czy nauka pieczenia
chleba.

Rządowy śmigłowiec z szefem MON lądował w Świebodzicach

ządowy śmigłowiec W-3
Sokół z Ministrem Obrony Narodowej Antonim
Macierewiczem wylądował
w sobotni ranek na świebodzickim lotnisku. Nasze lotnisko
zostało wybrane przez wojsko
po to, by minister mógł dotrzeć
na uroczystości w Zamku Książ,
związane z 50. rocznicą słynnego orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich. Inicjatorem obchodów tego wydarzenia była Diecezja Świdnicka.
Śmigłowiec 1. Bazy Lotnictwa Transportowego usiadł na
trawiastej płycie lotniska w sobotę, 5 grudnia, tuż przed godziną 10. Szefa resortu obrony
narodowej powitał gen. bryg.
Wojciech Lewicki, dowódca 3.
Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Nie zabrakło także
przedstawicieli Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
- gospodarzy obiektu - oraz Fundacji Wadera. Dariusz Błaszczyk, członek TLS i radny Rady
Miejskiej w Świebodzicach
przekazał ministrowi upominek
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Grzegorz Glegoła
Prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach
- Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny nasze lotnisko okazało się
potrzebne i spełniło swoją rolę. To tylko potwierdza tezę, że taki
obiekt jest w regionie potrzebny i należy go rozbudowywać. Cieszę
się także, że mieliśmy małą okazję do zaprezentowania naszego
Towarzystwa.

jęto uchwałę o powołaniu Rady
Seniorów w Świebodzicach.
W jej skład wejdzie 15 pań,
uczestniczek projektu. A gdy
powstanie stowarzyszenie, każdy chętny będzie mógł się włą-

czyć w prace organizacji. - Tylko
miejsce wtedy jakieś by się przydało - już dziś martwią się panie.
I dodają: - Coś się na pewno
wymyśli, w końcu co 15 głów, to
nie jedna.

KRÓTKO...

Sesja budżetowa przed świętami

Na poniedziałek, 21 grudnia wyznaczony został termin kolejnej
sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Jedną z najważniejszych uchwał, którymi zajmować się będą
radni, jest z pewnością projekt budżet Gminy Świebodzice
na 2016 rok.
Sesja ma się rozpocząć o godz. 14:00 w sali narad ratusza.

Gotowy i równiutki

Bardzo wygodnie spaceruje się teraz chodnikiem
na ul. Żwirki i Wigury, wzdłuż parku. Po wykonaniu
nowej nawierzchni przez ZGK Świebodzice sp. z o.o.
chodnik nareszcie nie sprawia przechodniom kłopotów,
a do tego wygląda estetycznie.
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Ostatnie odliczanie
do Jarmarku
Bożonarodzeniowego

wydarzenia
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uż w najbliższą niedzielę, 13 grudnia, rozpoczyna się ośmiodniowy, pełen atrakcji, Jarmark
Bożonarodzeniowy w Świebodzicach.
Zapraszamy na uroczyste otwarcie o godz.
13:30.
Drewniane, stylowe domki czekają na Państwa,
kryjąc w swoim wnętrzu mnóstwo świątecznych
specjałów, m. in. regionalne produkty, pierogi,
grzane wino, itp.; piękne dekoracje i prezenty pod
choinkę.
Będą także do nabycia żywe choinki.
W niedzielę czeka mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - będzie można np. wykonać sobie
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grudnia stałe grono melomanów naszego miasta miało okazję wysłuchać pięknego
koncertu Zespołu Quintessenza
w składzie: Patrycja Swoboda
skrzypce, Daniel Swoboda
- klarnet, Wiktor Wawrzkowicz - fortepian, Bartosz Wawrzkowicz - wiolonczela.

By zaakcentować okolicznościowy charakter tego dnia
- Muzycy wystąpili w czapkach
„pożyczonych” z garderoby
Świętego Mikołaja.
Ideą przewodnią były dedykacje i życzenia, związane z poszczególnymi utworami, bowiem Artyści wpisali się w sen-

tencję Stefana Krzywoszewskiego: „Muzyka, sztuka najbardziej irracjonalna i uduchowiona, jest fantazją tkaną na
kanwie podświadomości uczuć,
sięga tam, gdzie słowo nie starczy”. Usłyszeliśmy m. in. walca
z I aktu Barona cygańskiego J.
Straussa, „Na perskim rynku”
A. Ketelbeya czy walc Waldemara Kazaneckiego z „Nocy

Wizyta u Pani Minister

i dni”, przywołujący niezapomniany leitmotiv z nenufarami.
Na bis usłyszeliśmy wiązankę melodii latynoskich, jako
zapowiedź karnawału.
Dziękujemy Artystom za
perfekcyjnie dobrany repertuar
i pełną wirtuozerii interpretację
utworów.
Maria Palichleb

FOT. ADRIAN SZEWCZYK

FOT. BARTEK FIJAŁKOWSKI MDK

Mikołajkowy Koncert Życzeń

zabawne zdjęcie ze Św. Mikołajem, w programie
artystycznym zaprezentują się maluchy z przedszkoli, o godz. 15:00 gotowanie potrwa dla mieszkańców rozpocznie Kuba Łukaszonek, finalista 4.
edycji Masterchefa, a na koniec miasto ma dla nas
jeszcze fantastyczny pokaz tańca z ogniem
w wykonaniu grupy teatralnej.
Do odwiedzenia Jarmarku zaprasza gorąco
Burmistrz Miasta Bogdana Kożuchowicz.
- Myślę, że będzie to wspaniała okazja by
poczuć świąteczny klimat, serdecznie zapraszam
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

urmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz PrzeB
wodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Kwadrans złożyli oficjalną wizytę gratulacyjną nowej Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej.
Przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta przekazali pani minister gratulacje
z okazji objęcia ministerialnej

teki, bukiet kwiatów i pozdrowienia z rodzinnego miasta - bo
jak wiadomo, Anna Zalewska
jest świebodziczanką.
Przed panią minister wiele
pracy i trudnych problemów do
rozwiązania, mamy jednak nadzieję, że nie zapomni o Świebodzicach. Życzymy roztropnych
i dobrych decyzji.
I

Włącz się w świąteczne
przystrajanie miasta!
oraz więcej świątecznych
iluminacji można zaobserC
wować w mieście i to nie tylko

na ulicach czy obiektach użyteczności, ale i na prywatnych
posesjach, w oknach i balkonach. To wspaniale, że świebodziczanie chcą w ten sposób
przywołać nastrój świąt.
Zachęcamy mieszkańców
miasta do przyozdabiania swo-

ich domów, dzięki temu nasze
Świebodzice będą jeszcze piękniejsze na święta. Wprawdzie
nie ogłoszono żadnego konkursu
na najpiękniej przystrojony dom
lub balkon czy okno, ale może
właściciele tych najbardziej finezyjnych iluminacji dostaną jakiś
upominek od Świętego Mikołaja...?
I

Mikołaj rozbawił dzieci
Gazeta Świebodzicka
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nieg - był (co prawda na
niby, bo papierowy, ale
efekt fantastyczny!). Mikołaj - obecny i to w kilku odsłonach. Do tego Bałwanek z Reniferem - gwiazdy selfie
z dzieciakami. Ale największą
gwiazdą imprezy okazał się
podświetlany miś słusznych rozmiarów, który - razem z choinką
- stanowią najefektowniejszą ozdobę świebodzickiego Rynku.
Tegoroczne Mikołajki, zorganizowane jak co roku przez
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza, odbyły się
w przeddzień tych właściwych czyli 5 grudnia, w sobotę. Przyciągnęły do Rynku mnóstwo
maluchów i nieco starszych
dzieci z rodzicami i dziadkami.
Mimo wietrznej pogody wszy-

Mikołajki

scy świetnie się bawili w towarzystwie bajkowych postaci
i oczywiście Świętych Mikołajów, spacerujących i rozdających zebranym cukierki.
Zabawę rozpoczął taneczny
korowód w stronę choinki, którą
uroczyście „zapalił” burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
- Musimy wszyscy razem,
głośno odliczać od 10 do zera,
bo jak będzie za cicho, to światełka mogą się nie włączyć - ogłosił pan burmistrz, co natychmiast
spowodowało gromkie odliczanie na setki głosów. Gdy choinka
pięknie zamigotała kolorowymi
światełkami, rozdano zimne ognie, które po zapaleniu były
dodatkową atrakcją, zwłaszcza
dla najmłodszych.
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Na scenie wręczono nagrody laureatom miejskieog konkursu
na Najładniejszą Ozdobę Choinkową

Laureaci konkursu
na Najładniejszą Ozdobę Choinkową
I KATEGORIA PRZEDSZKOLA
I miejsce - Oskar Kmiecik - Publiczne Przedszkole Nr 2
II miejsce - Bogusław Połoszczański - Oddział „O” Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4
III miejsce - Aniela Zapotoczna - Publiczne Przedszkole Nr 3
Wyróżnienia:
Igor Zasadzki - Publiczne Przedszkole Nr 2
Zofia Falkiewicz - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka
Puchatka”
Martyna Mamej - Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka”
Dawid Skrężyna - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”
I KATEGORIA WIEKOWA SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce - Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
II miejsce - Anna Wójcik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
III miejsce - Cezary Sikoń - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Wyróżnienia:
Kamil Fuja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Emilia Parkitna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Adam Przybysz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Laura Kłapińska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Julia Łyczba - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
I KATEGORIA WIEKOWA GIMNAZJA
I miejsce - Angelika Falacińska - Publiczne Gimnazjum
Integracyjne
II miejsce - Jakub Dmitruk - Publiczne Gimnazjum Nr 1
III miejsce - Maciej Sikorski - Społeczne Gimnazjum Akademickie

Wspólne odliczanie - i burmistrz Bogdan Kożuchowicz „zapalił”
bożonarodzeniową choinkę
Kolejnym punktem zabawy
było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom dorocznego
konkursu an Najładniejszą Ozdobę Świąteczną. Upominki
oraz dyplomy wręczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. Lista laureatów w ramce poniżej.
A potem rozpoczęła sie wesoła, mikołajkowa zabawa z konkursami, wspólnym śpiewaniem
świątecznych piosenek, próbą
obudzenia Świętego Mikołaja;
wreszcie gdy zapadł zmrok na
uczestników zabawy spadł tak
wyczekiwany śnieg. Oczywiście, nie był on prawdziwy, ale
i tak sprawił mnóstwo frajdy.
Ostatnim i kulminacyjnym
punktem zabawy był pokaz tańca z ogniem.
Dodatkową atrakcją mikołajkowej zabawy były przejazdy
konną bryczką, zaprzężoną
w dwa kucyki.
Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych dziękuję za pomoc
firmom: Śnieżka-Invest, ZGK
Świebodzice sp. z o.o., OSiR
Świebodzice sp. z o.o. oraz Dy-

rekcji Gimnazjum nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 4.

Święty Mikołaj chętnie pozował do zdjęć

Na Rynku było naprawdę tłumnie

Sztuczne ognie też były
atrakcją!

Nie mogło zabraknąć śniegu - spadł na uczestników w postaci
papierowych serduszek. Ale i tak był wielki pisk radości

Świąteczny miś, który na dodatek śpiewa i opowiada bajki,
okazał się największym hitem

Pokaz tańca z ogniem - na finał

Sympatyczne kucyki i bryczka woziły dzieciaki dookoła Rynku
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Dawny „burg” do remontu
wydarzenia

piątek, 11 XII 2015

Zmiana siedzib wydziałów Urzędu Miejskiego - to pierwszy krok do tak długo oczekiwanej modernizacji budynku
przy ul. Żeromskiego 27

W

iele osób czeka na
ten remont. Nie tylko pracujący tam
urzędnicy, ale także
mieszkańcy naszego miasta,
którzy chcieliby, by ten neoklasycystyczny budynek odzyskał
dawną świetność. I chyba się
wreszcie doczekał swoich „pięciu minut”. Samorząd właśnie
przygotowuje przetarg na kompleksowy remont obiektu. A to
wiązać się będzie z utrudnionym
dostępem do kilku wydziałów
magistatratu.

O remoncie i zmianach w funkcjonowaniu Urzędu rozmawiamy z Anną Żygadło, Sekretarzem Miasta.
GŚ: - Pani sekretarz, mamy
pierwsze zmiany związane
z reorganizacją pracy dwóch
wydziałów, proszę powiedzieć,
co się zmieniło?
Anna Żygadło: - W związku
z rozpoczynającym się niebawem remontem pomieszczeń
Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, zmianie uległy
siedziby dwóch wydziałów: Wydział Infrastruktury Technicznej
(dotychczas ratusz-parter) został przeniesieniony na ul. Żeromskiego 15 - zajął pomieszczenia po Straży Miejskiej, która
jak wiemy przeniesiona została
do budynku dworca PKP.
Natomiast Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa, podatki, księgowość,
które dotychczas funkcjonowały
w budynku przy ul. Żeromskiego 27, zostały przeniesione na
parter ratusza. Po 15 grudnia
czeka nas jeszcze jedna zmiana
- Wydzial SOL opuści pomieszczenia przy Żeromskiego 27
i będzie przyjmował mieszkańców również w pomieszcze-

Zamek czyli troszkę historii
Budynek przy ulicy Żeromskiego 27 w Świebodzicach powstał
najprawdopodobniej w połowie XIX wieku.
Około 1852 znajdowała się w nim gospoda o nazwie „Zum Burg”
czyli po prostu „Zamek”. W roku 1919 budynek wykupiła gmina
i przeznaczyła go na Kasę Oszczędności. Na początku XX wieku
był częściowo przebudowany, a po zakończeniu II wojny
światowej wyremontowany.
Od roku1948 aż do roku 1992 na piętrze budynku znajdowała się
Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Na pocz. XXI wieku swoją
siedzibę miał tam m. in. Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Ośrodek Pomocy Społecznej no i oczywiście Urząd
Miejski - który mieści się tam do dziś.

niach dworca PKP. Przepraszamy za te utrudnienia, ale to
konieczne, by móc rozpocząć
remont.
GŚ: - No właśnie, kiedy zatem
rozpoczną się prace
w budynku?
- Przetarg zostanie ogłoszony
już niebawem i liczymy, że
wykonawca wejdzie na plac
budowy w styczniu 2016 roku.
Zakres prac jest duży, bo budynek wymaga kompleksowej modernizacji począwszy od wszelkich instalacji , termomoderniza-

cji, itd. Wszystko po to, by
obiekt stał sie bezpiecznym
i wygodnym miejscem do załatwiania spraw przez mieszkańców Świebodzic.
GŚ: - Jakie udogodnienia się
tam pojawią?
- Wszystkie związane z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych czyli winda,
podjazd itd., poza tym obiekt,
znajdujący się w strefie ochrony
konserwatorskiej, odzyska wreszcie dawny blask i stanie się kolejną wizytówką miasta.

W

andalizm, bezmyślność, totalna głupota
- takie określenia cisną
się na usta w komentarzu do
całej sytuacji. Ktoś z uporem
maniaka niszczy oprawy oświetleniowe w centrum miasta,
w dodatku wygląda na to, że ten
ktoś do nich... strzela!
Przestrzelone oprawy zostały
zauważone na ul. Krasickiego,

Osiedlu WSK a także ostatnio na
ul. Świdnickiej.
Prawdziwa plaga miała miejsce na ul. Krasickiego. Takie
zniszczenia były usuwane aż
8 razy! Zawsze to samo - dziury
w kloszu. Średnia żywotność
żarówki w oprawie wynosi 3 do
4 lat. Na ul. Krasickiego - jakiś
miesiąc...
Za każdą naprawę płaci oczywiście miasto, na dodatek mieszkańcy irytują się i dzwonią do
magistratu z pretensjami, dlaczego lampy nie świecą. Ano - nie
świecą, bo ktoś je z premedytacją uszkadza.
Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na takie sytuacje
i jeśli zauważą Państwo, że ktoś
strzela do opraw - zgłośmy to
niezwłocznie na policję lub Straż
Miejską. Przecież to nasze wspólne mienie.
Zniszczone lampy
na ul. Krasickiego
- tu najwięcej opraw padło
ofiarą wandala-strzelca

Naprawy lamp w ciągu roku 2015
(w miejscach, gdzie zauważono przestrzeloną obudowę):
I ul. Krasickiego: 12.01, 17.02, 27.03, 04.05, 18.06, 19.08, 07.10,
15.10
I Osiedle WSK : 21.04,10.06, 28.09
I ul. Świdnicka : 07.12

czyli w ratuszu oraz przy ul. Żeromskiego 27. Dla organizacji
będziemy szukać innego lokum,
może uda się pozyskać fundusze
na remont przybudówki znajdującej się przy Gimnazjum nr 1.
GŚ: - Jaki będzie koszt prac
remontowych?
- Kosztorys opiewa na 2,9 mln
zł, ale liczymy na pozyskanie
dofinansowania w ramach termomodernizacji. Bez względu
na to remont zostanie przeprowadzony i mam nadzieję, że po
jego zakończeniu mieszkańcy
odczują poprawę warunków.

Uwaga, nowe przejście dla pieszych
na obwodnicy Osiedla Piastowskiego

Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego mają nowe przejście dla
pieszych, o które zresztą prosili za pośrednictwem radnego
Jarosława Dąbrowskiego. Zebra znajduje się vis a vis pasażu
„Czerwona Torebka”.
- Oznakowanie to w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w tym rejonie, zwłaszcza jeśli chodzi o pieszych.
Jest to miejsce o podwyższonym ruchu pieszych, w związku z bliską lokalizacją wspomnianego pasażu. Dziękuje w imieniu
mieszkańców - mówi radny Jarosław Dąbrowski.

FOT. UM ŚWIEBODZICE

Kto strzela do ulicznych
lamp?!

GŚ: Jak długo mają potrwać
prace i związane z nimi
utrudnienia?
- Planowany termin zakończenia remontu to grudzień 2016
roku.
GŚ: Czy wszyscy
dotychczasowi lokatorzy
budynku przy Żeromskiego
27 wrócą do nowej,
odremontowanej siedziby?
Na parterze znajdowały się
także lokale zajmowane przez
organizacje pozarządowe?
- Cel jest taki, by urząd funkcjonował w dwóch budynkach -

Od stycznia płacimy za śmieci razem z czynszem
2016 roku nastąpią zmiany zasad wnoszenia opłat
W
za odprowadzanie śmieci.

Mieszkańcy nie będą już płacić
za śmieci do ZGK Świebodzice
sp. z o.o., ale bezpośrednio do
zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Czyli
- opłata za śmieci zostanie doliczona do czynszu.
Podobnie będzie w przypadku lokatorów mieszkań komunalnych - opłatę wraz z czynszem wnosimy do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości.
- Od 1.01.2016 r. wszyscy
najemcy oraz użytkownicy
lokali gminnych administrowanych przez MZN w Świebodzicach zobowiązani są do dokonywania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi
gotówką w kasie MZN lub
przelewem na rachunek bankowy o numerze 66 2030 0045
1110 0000 0229 6750 z góry
w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca - mówi Paweł Kaczmarek, dyrektor MZN.
Przy dokonywaniu wpłaty
łącznej za czynsz oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokładnie
wpisać:
G wysokość wpłaty za gospodarowanie odpadami
G wysokość wpłaty za czynsz
G podać okres którego wpłata
dotyczy
G numer ewidencyjny płatnika.
W przypadku braku powyższego opisu wpłata będzie księ-

gowana w pierwszej kolejności
na opłatę czynszową.
W przypadku zmiany liczby
osób po 31.12.2015 r. trzeba
będzie złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Tak pobrane opłaty zarządcy
i administratorzy będą przekazywać do gminy.

Pozostałe osoby i firmy będą
dokonywać wpłat na specjalnie
utworzone konto w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach: nr
23 2030 0045 1110 0000 418
8830.
Przypominamy także, że stawka za śmieci na jedną osobę od
stycznia 2016 roku wynosi
12,90 zł (było 12,92 zł).

A może by tak fotowoltaika?
wieści z miasta

P

onad stu mieszkańców
zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii wzięło udział w zorganizowanym w środę, 2 grudnia, w Miejskim Domu Kultury
spotkaniu dotyczącym projektu,
o którego realizację wnioskuje
Gmina Świebodzice. Przedsięwzięcie dotyczyć ma produkcji
i dystrybucji energii za pomocą
ogniw fotowoltaicznych, czyli
tzw. baterii słonecznych.
Spotkanie, w którym udział
wziął burmistrz Bogdan Kożu-

chowicz, miało na celu przybliżenie zasad aplikowania i realizacji projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. Zagadnienia związane w formalnymi aspektami
aplikowania o środki omówiła
Marzena Korona-Kruk, kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych. W trakcie prelekcji zebrani mogli dowiedzieć się,
jakie koszty poniesione w trakcie realizacji projektu będą kwa-

lifikować się do zwrotu, ile może
wynieść wysokość wkładu własnego, a także poznali terminy,
w których należy składać wymagane dokumenty.
Założenia techniczne, takie
jak zasady montażu, moc czy
wydajność instalacji fotowoltaicznej, tłumaczyli z kolei Krzysztof Brzozowski - prezes Centrum Technologii Energetycznych oraz Piotr Mikos - przedstawiciel CTE oraz firmy Domy
Czystej Energii sp. z o. o.
Wnioski można było składać
do 10 grudnia.
- Zainteresowanie tematem
było spore, po spotkaniu było też
wiele telefonów, to jest ciekawy
projekt bo można liczyć na dofinansowanie do 85% a to może
być jedyny tego typu projekt
unijny obejmujący odnawialne
źródła energii - mówi Marzena
Korona-Kruk.
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Wigilia dla potrzebujących
w przeddzień tej prawdziwej
W

przeddzień wigilii
Bożego Narodzenia
czyli 23 grudnia 2015
władze miasta, duchowni, radni
i wielu zaproszonych gości na
czele z JE Biskupem Ignacym
Decem połamie się opłatkiem

z najbardziej potrzebującymi
mieszkańcami Świebodzic. Tradycyjna wigilia dla osób samotnych, będących w trudnej sytuacji, chorych odbędzie się w hali
widowiskowo-sportowej OSiR
Świebodzice sp. z o.o.

Uroczystości rozpoczną się
o godzinie 10.00 Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym p.w. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego.
Po mszy, około godz. 11.00
w hali odbędzie się świąteczne
spotkanie. Do wspólnego, wigilijnego stołu ma zasiąść 400
osób objętych pomocą Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Po świątecznym posiłku, podczas którego nie zabraknie

barszczu z uszkami, pierogów
i ryby, pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej będą rozdawać paczki żywnościowe,
w których znajdą się: kurczak,
boczek wędzony, kiełbasa śląska, szynka gotowana i konserwowa. W tym roku przygotowano ich 400.
Jednostkowa wartość paczki
to ok. 60 zł.
I

Opłatek u emerytów
Tradycyjne spotkanie wigilijne członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaplanowano 17 grudnia.
Natomiast 18 grudnia na uroczystym, świątecznym spotkaniu
w MDK Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz jak co roku
uhonoruje firmy i instytucje z miasta, które aktywnie wspierają
samorząd m. in. włączając się w organizację imprez miejskich.

Prawie pół miliona
do rozdysponowania
rganizacje pozarządowe
i podmioty działalności
O
po-żytku publicznego realizu-

jące swoje cele statutowe na
terenie Gminy Świebodzice
mogą składać wnioski na realizację zadań publicznych w roku 2016. Konkurs ofert na zbliżający się rok ogłoszony został
w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice.
Do podziału są środki finansowe na realizację zadań publicznych w następujących obszarach: Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej
i Sportu, Ochrona i Promocja

Zdrowia, Kultura, Sztuka
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Nauka, Szkolnictwo
Wyższe, Edukacja, Oświata
i Wychowanie, a także Pomoc
Społeczna. W sumie do rozdysponowania jest ponad 465 tys.
zł.
Wnioski konkursowe przyjmowane będą do poniedziałku,
21 grudnia 2015 r.
Pełną treść ogłoszenia konkursowego znajdą Państwo na
str. 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.swiebodzice.pl.
I

W

środę, 3 grudnia,
w sali Miejskiego
Domu Kultury odbyło się doroczne
spotkanie w ramach obchodów
ustanowionego przez Zgromadzenie ONZ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Od
lat jest ono okazją, by uhonorować osoby świadczące pracę
wolontarystyczną w świebodzickich organizacjach pozarządowych, gminnych jednostkach
pomocowych, a także w instytucjach prywatnych, angażujących się w działalność na płaszczyźnie społecznej.
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Wolontariuszy - a była ich
w tym roku rekordowa liczba, bo
ponad 120 osób - zgłaszały same
organizacje pozarządowe, w ramach których na co dzień działają. Zebranych powitał na sali
Krystian Wołoszyn. Zastępca
Burmistrza Miasta wyraził swoje zadowolenie z faktu, że tak
wielu świebodziczan poświęca
swój czas i energię, by działać
zarówno na rzecz osób potrzebujących, jak i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, a następnie odczytał list skierowany do zaproszonych gości
przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza.

Wśród wyróżnionych znaleźli
się wolontariusze z organizacji
o bardzo zróżnicowanym profilu, choć zdecydowaną wiekszość stanowili ci z instytucji pomocowych, działających na rzecz
poprawy stanu zdrowia podopiecznych, a także zrzeszających osoby w wieku senioralnym. Aby docenić starania tej
grupy, wiceburmistrz Krystian
Wołoszyn wręczył specjalne
wyróżnienia za działalność wolontariacką na rzecz Gminy
Świebodzice. Nagrodzeni zostali: Janina Pichurska, Danuta
Biernacka, Józefa Banach,
Violetta Kiełbowicz, Anna Szy-

dłowska, Iga Krzystek, Paulina Mazgaj, Sara Dybała, Sara Brzezicka, Dariusz Urbaniak, Marcin Magryś.

List Burmistrza Miasta Świebodzice do wolontariuszy
Cieszę się, że już tradycyjnie mogę gościć
w tej sali, z okazji miejskich obchodów
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
osoby, które na co dzień niosą pomoc
potrzebującym. Tym bardziej, że w tym
roku spotykamy się w tak imponującym
gronie. Szczerze nie spodziewałem się
Państwa w tak dużej liczbie, nie miałem
świadomości, że w wolontariat
w Świebodzicach zaangażowanych
jest tylu mieszkańców, mając w pamięci,
że w tamtym roku było nas tu nieco
ponad sześćdziesiąt, dziś - ponad sto.
To budujące, jak wielu ludzi w naszym
mieście potrafi odnaleźć w sobie
pierwiastek bezinteresowności,
i odkładając na bok swoje obowiązki,
potrafią poświęcić niekiedy swoje ambicje,
a zawsze swój prywatny czas,
by nieść pomoc innym.
Znajdujemy się w wyjątkowym okresie
roku, zbliża się Boże Narodzenie, święta,

które w swoją filozofię wpisany mają nimb
bezinteresowności i niesienia pomocy
- nie obliczonej na rewanż, a zorientowanej
jedynie na widok uśmiechniętej twarzy
potrzebującego człowieka.
Przez całe dekady główną motywacją
do działania były pieniądze. Dla wielu ludzi
priorytetem, często jedynym
i niepodważalnym, było to, co może okazać
się dla nich materialnie opłacalne.
Ale czasy się zmieniają, a normy społeczne
ewoluują. Współcześnie żyjemy w czasach,
kiedy to obok chęci zysku, wielu ludzi
do działania napędza łatwy poklask,
chęć pokazania się, zaistnienia.
Źle pojęte łaknienie splendoru stawiają
ponad własną przyzwoitość.
Pod osnową udawanego altruizmu starają
się realizować własne cele.
Prawdziwy społecznicy nie szukają
poklasku. Z pokornie pochyloną głową idą
najpierw w kierunku potrzebującego,

zatracając się w czynieniu dobra i często
zapominając o sobie. Wznoszą się ponad
swoje statutowe obowiązki, wynikające
ze sprawowanej funkcji, i są dla innych
wartością dodaną. Tym bardziej Państwa
postawa cieszy mnie jako burmistrza
i wzbogaca jako człowieka, ponieważ
naznaczona jest skromnością,
a wasz wolontariat nie ogranicza się
do jednostkowej akcji - choć i takie
zasługują na uznanie, ale jest ciągły,
naznaczony trudem i wyrzeczeniami.
Jeden z bohaterów powieści Małgorzaty
Musierowicz pytał, chyba trochę
retorycznie: „Dlaczego ludzie uważają,
że pomaganie jest śmieszne? Dlaczego
nie wstydzimy się agresji i brutalności,
a żenuje nas własna dobroć?”
Niech odpowiedzią będzie cytat z Lwa
Tołstoja, mówiący że: „Prawdziwa dobroć
jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem,
znacznie potężniejszym niż przemoc”.

Lista wyróżnionych wolontariuszy,
zgłoszonych przez organizacje
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G Stowarzyszenie
„Obywatelskie
Świebodzice”
1. Sebastian Biały
2. Marcin Cichoń
3. Tomasz Czekaj
4. Ewa Dziwosz
5. Tadeusz Kozak
6. Dorota Michalska
7. Jacek Mrukowicz
8. Janina Ostrowska
9. Dariusz Skalny
10. Mariusz Szafraniec
11. Paweł Zanin
12. Ireneusz Zyska
G Ochotnicza Grupa
Ratownicza
1. Violetta Kiełbowicz
2. Anna Szydłowska
3. Iga Krzystek
4. Paulina Mazgaj
5. Sara Dybała
6. Sara Brzezicka
7. Dariusz Urbaniak
8. Marcin Magryś
G Związek Kombatantów
1. Józefa Banach
2. Leokadia Grzegorzak
3. Helena Zubowicz
G Ośrodek Pomocy
Społecznej
1. Dominika Rogala
2. Jan Merchut
3. Regina Piątkiewicz
4. Anna Wołoszyn
5. Paweł Kozioł
6. Joanna Lis
7. Beata Kuzera
8. Dorota Filipek
9. Adam Mladenis
G Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci
1. Aleksandra Białek
2. Kinga Sudor
3. Sławomir Madej
4. Aleksandra Mazurkiewicz
5. Wiktoria Pelc
6. Karina Lenard
7. Paulina Mikosz
8. Marlena Prochera
9. Agnieszka Bartkowiak
10. Dorota Dąbrowska
11. Alicja Grzesiak
12. Aleksandra Drzazga
13. Henryka MajewskaRypuła
14. Adam Jennings
G Stowarzyszenie Pomocy
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
1. Anna Olczyk
2. Piotr Pęciak
3. Krystyna Skoczylas
4. Ewa Wrochna
5. Rafał Bałut
6. Eulalia Jennings
7. Danuta Gidelska
8. Barbara Król
9. Mariusz Janik
10. Beata Kuzera
11. Adrianna Fedorowicz
12. Grzegorz Godek
13. Anna Szydłowska
14. Wioleta Wrzesińska
15. Nikol Zarębska
16. Justyna Roniewska
17. Alicja Łaba
18. Alicja Szymańska
19. Ewa Pryma
20. Grzegorz Surgieniewicz
G Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
1. Maria Respond
2. Krystyna Michalska
3. Piotr Śmigielski

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom SMYKI
1. Magdalena Strzelczyk
2. Elżbieta Grześkowiak
3. Monika Dyjak
G Polski Związek
Niewidomych
1. Katarzyna Mróz
2. Ewa Pura
G Forum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych
1. Ryszard Węcek
2. Eugeniusz Mohyluk
3. Łucja Krawczyk
G Stowarzyszenie
„Wypożyczalnia Centrum”
1. Barbara Baran
2. Katarzyna Kibler
3. Małgorzata Nosal
4. Joanna Mazurkiewicz
5. Robert Mazurkiewicz
6. Monika Drzonszcz
7. Elżbieta Dziakowicz
G Klub Sportowy Rekin
1. Jolanta Czapla
2. Agnieszka Jachym
3. Barbara Kościelniak
4. Katarzyna Grylewicz
5. Piotr Maziar
6. Monika Maziar
7. Dariusz Skalny
8. Dariusz Borczyk
9. Agata Hyckowska
10. Iwona Tokarska
11. Anna Chryplewicz
12. Piotr Chryplewicz
13. Janusz Kościelniak
14. Krzysztof Słomiński
15. Alfred Giezek
16. Sylwia Glejzer
17. Anna Kołaczek
18. Joanna Knihnicka
19. Andrzej Zawadzki
20. Barbara Gorczyca
G Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
1. Danuta Biernacka
2. Janina Lis
3. Teresa Małecka
4. Stanisław Warzecha
G Towarzystwo Miłośników
Świebodzic
1. Jerzy Gibek
2. Witold Bajalski
3. Paweł Dziurzyński
4. Teresa Gorzkowska
5. Iwona Błazik
6. Róża Stolarczyk
7. Edward Hałdaś
G ING Bank Śląski
1. Katarzyna Bojarczuk
2. Anna Kimaczyńska-Komar
3. Bernadeta Dwojak
4. Magdalena PacuraBarańska
5. Monika Prucnal
G Związek Sybiraków
1. Tadeusz Widła
2. Regina Banach
3. Janina Łabędzka
4. Helena Pilch
5. Jadwiga Pichurska
6. Zgymunt Szlosek
G UKS „Jedynka”
1. Renata Kotulska
2. Marta Borowicz-Stawicka
3. Marzanna Wołoch
4. Janusz Gierwatowski
G Polski Komitet Pomocy
Społecznej
1. Pelagia Błazik
2. Zuzanna Zadora
3. Andrzej Wójcik

Piękny podarunek
dla dzieci
wydarzenia
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P

rzemiłą niespodziankę
podopiecznym Domu
Pomocy Społecznej dla
dzieci, prowadzonego
przez Siostry de Notre Dame,
sprawili pracownicy II Oddziału
BZ WBK w Świebodzicach.
Wygrane w bankowym konkursie pieniądze postanowili podarować komuś, komu bardziej się
przydadzą. Wybrali niepełnosprawne dzieci z DPS.

To właśnie dla tej placówki
grupa pracowników przekazała
2100 zł.
- To były wygrane przez nich
pieniądze, mogli je wykorzystać
w dowolny sposób, ale postanowili, że przekażą je na cele charytatywne - mówi Marzena Makieła, dyrektor oddziału. - Zastanawialiśmy się, jaką placówkę wybrać. Pomyśleliśmy o potrzebujących dzieciach.
W ten sposób podopieczni
DPS dostali wspaniały, mikołajkowy prezent w postaci przydatnej gotówki. Aby się odwdzięczyć, dzieciaki i ich opiekunki
zaprosiły darczyńców i przygotowały piękne przedstawienie,
własnoręcznie wykonane serduszka i poczęstunek.
- Byliśmy bardzo wzruszeni,
dzieci naprawdę bardzo się starały, to był dobry wybór, myślę,
że nasza współpraca dopiero się
rozpoczyna - mówi Marzena
Makieła.
Taki piękny, bezinteresowny
gest bankowców z BZ-u zasługuje na wielkie uznanie. Warto
być dobrym i życzliwym dla
innych - nie tylko przed świętami.
I

FOT. TOMASZ MERCHUT, WYDZIAŁ PROMOCJI UM

BZ WBK - tu mają wielkie serca

Wychowywać krwiodawców od małego
lenia - mówi Katarzyna Młynarkiewicz.
- Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, za zadanie domowe miały zapytać rodziców, jaka jest ich grupa krwi
a nazajutrz wychowaca pod każdą
grupą krwi, jaka jest wywieszona na
tablicy, umieścił liczbę dzieci.
Zerówkowicze otrzymali także kolorowanki, kredki i śniadaniówki od
Klubu HDK PCK w Świebodzicach,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz
Kierownika Delegatury PCK w Wałbrzychu Andrzeja Nowickiego.
To dopiero początek cyklu spotkań
z dziećmi i młodzieżą, który na dobre
rozkręci się w przyszłym roku. Krwio-

dawcy zaprosili także grupę dzieciaków
na jedną ze zbiórek krwi do MDK
- oczywiście aby zobaczyły, jak to
wygląda, bo przecież są za małe, by
mogły oddać krew.
Obiecały, że przyjdą.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

K

lub Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach coraz aktywniej stara się propagować idee
zbiórki krwi. To już nie tylko zbiórki
bezcennego leku, ale i spotkania informacyjne w szkołach. Bo przyszłych
krwiodawców trzeba sobie wychować.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się
23 listopada, w ramach obchodów Dni
Honorowego Krwiodawstwa. Katarzyna Młynarkiewicz, prezes Klubu HDK
oraz Jolanta Sobczak odwiedziły
Szkołę Podstawową nr 4, a dokładnie
klasę 0.
- Pogadanka miała na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa,
zaczynając od tego najmłodszego poko-

Każda z pań otrzymała serduszko z fotografią podopiecznych DPS

Dzieci przygotowały wzruszające przedstawienie

9

Mikołaj przyniósł paczki
10

W

gotowany specjalnie na tę okazję
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Najważniejszym gościem wydarzenia był, rzecz jasna, Święty
Mikołaj, który wręczył 135
paczek ze słodyczami dzieciom
z rodzin najbardziej potrzebujących. Fundatorem wszystkich
prezentów był Urząd Miejski.
Podziękowania za przekazane
słodycze składamy sponsorowi,
firmie Śnieżka-Invest.

roczna zabawa mikołajkowa dla
najmłodszych mieszkańców.
W zabawie wziął udział Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, który wraz ze wszystkimi uczestnikami obejrzał przy-

FOT. TOMASZ MERCHUT

spaniałe paczki ze
słodyczami i wesoła zabawa ze Świętym Mikołajem - tak
było w piątek, 4 grudnia, w Gimnazjum nr 1. Odbyła się tu do-
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Mikołaj ze Świebodzic przyjechał do schroniska
i Porzuconych - kiedyś w Uciechowie, obecnie w Gilowie
(gmina niemcza). Placówka znalazła nowy dom dla wielu porzuconych psiaków, w tym także
z terenu Świebodzic. Z okazji
Mikołajek pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska UM zawieźli psiakom trochę upominków.
Były to przede wszystkim
smycze, bardzo przydatne w sytuacji, gdy piesek idzie do adopcji. Upominki przekazała Krystyna Górczyńska, kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
UM w Świebodzicach.
Bezdomne i porzucone pieski
ze Świebodzic trafiają do Ośrodka już od kilu lat. Było to z pew-

nością kilkadziesiąt czworonogów. Zdecydowana większość
znalazła nowy dom, a miała
w tym swój udział także nasza
gazeta, bo często informujemy
na łamach o pieskach szukających nowych opiekunów.
Niestety, najwięcej czworonogów porzucanych jest w okresach świątecznych i wakacyjnych.
Przypominamy także, że zbliża się zima, prosimy o zapewnienie dobrych warunków bytowych tym psiakom, które mieszkają w budach (powinny być
ocieplone), zwierzęta powinny
mieć dostęp do świeżej wody
i oczywiście dostawać pożywienie - w czasie mrozu powinno
być ciepłe.

Piesek do adopcji

Przygotowani do zimy
ZGK

ległych do prywatnych posesji
należy do właścicieli tych posesji. Można zlecić utrzymanie
chodnika ZGK Świebodzice sp.
z o.o., koszt kształtuje się na
poziomie 0,82 zł za m2 miesięcznie.
Więcej informacji w siedzibie spółki, tel. 74 666-96-10.

ZGK Świebodzice sp. z o.o.
od listopada jest już w pełnej
gotowości. Pługopiaskarki są
sprawdzone i zakonserwowane,
zapasy piasku (250 ton) i soli
(200 ton) czekają na pierwszy
atak opadów.
Przy okazji przypominamy,
że utrzymanie chodników przy-

OPS

FOT. ARCHIWUM

P

odobno ma jednak nadejść
- podobno jeszcze w grudniu. Zatem odpowiednie
służby przygotowują się na
opady śniegu, niskie temperatury oraz działania zabezpieczające przed skutkami zimy, skierowane do osób bezdomnych,
starszych, samotnych, niepełnosprawnych i wymagających
wsparcia.

I

Ośrodek Pomocy Społecznej
w okresie niskich tmperatur
uruchamia ogrzewalnię przy ul.
Parkowej 4 w Świebodzicach
(przygotowanych będzie łącznie 10 miejsc noclegowych dla
kobiet i mężczyzn); zapewnia
gorące posiłki dla potrzebujących, bezdomnych itp. w Jadłodajni w Świebodzicach, przy
ul. M. J. Piłsudskiego 8 (około
100 gorących posiłków dziennie). Osoby, które nie mają
warunków sanitarnych, mogą
skorzystać z łaźni i pralni działającej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Świebodzicach. OPS zabezpiecza także
usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, pozbawionym opie-

ki najbliższych, co zresztą jest
wykonywane na bieżąco.
Ośrodek Pomocy Społecznej
mając na względzie okres zimowy i konieczność zabezpieczenia w opał przyznaje, w miarę
własnych możliwości, zasiłki
wszystkim osobom potrzebującym tej formy pomocy. Zabezpiecza także osoby i rodziny
w leki, odzież, obuwie, żywność itp.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach działają punkty konsultacyjne
w ramach których świadczona
jest specjalistyczna pomoc
prawna, psychologiczna i terapeutyczna dla wszystkich osób
znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
Szczególną uwagę poświęcamy osobom samotnym, w starszym wieku, niepełnosprawnym i nieporadnym życiowo,
poprzez organizowanie usług
opiekuńczych, bądź pomocy
instytucjonalnej jak i świadczenie innych form pomocy - jak
chociażby paczki świąteczne,
które już niebawem trafią do
400 rodzin.
I

FOT. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA UM

asze miasto od lat współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
N
dla Zwierząt Niechcianych

Ten szczeniak - kundelek
- szuka nowego
właściciela, bo poprzedni
podrzucił go na jeden
z balkonów na Osiedlu
Piastowskim. Jest
wesoły, lubi się bawić,
ale jest też wystraszony.
Nie skazujmy go na
smutny los w schronisku.
Na pewno znajdzie się
osoba, która go
przygarnie i stworzy
ciepły dom.
W sprawie psa
kontaktować się można
z lecznicą weterynaryjną
w Strzegomiu:
74 855 02 97.

Pech ogromny, śnieg
nie pada - pozostaje
Mikołajowi autostrada
egoroczna aura nie zmyliła Laponii, ale na jego widok
św. Mikołaja. Pomimo braku zelektryzowało niejednego maT
upragnionego przez nas śniegu, lucha. Mało, jak się okazuje, to

jak zwykle przybył do naszego
przedszkola. Pewnie jakoś sobie
poradził. Jak to mówiły dzieci:
„Pech ogromny, śnieg nie pada
- pozostaje Mikołajowi autostrada”.
Przecież On nas nie może
ominąć, bo doskonale wie, że
wszystkie dzieci Go kochają i na
Niego czekają? Dzieci co sił
nawoływały staruszka z dalekiej

jesteśmy szczęściarzami, bo na
nasze zaproszenie przybyło Ich
dwóch. To dopiero dla wszystkich zaskoczenie. A po chwili
było już głośno i wesoło. Zabawa z Mikołajem minęła jak
jedna chwilka. Odchodzącego
dobrego staruszka żegnały uśmiechnięte buzie okrzykiem:
„Do zobaczenie za rok”.
I

Pomaganie przez
poznawanie
oświata

piątek, 11 XII 2015

Wielka chwila

11

Pasowanie na ucznia to z pewnością niecodzienne
przeżycie dla pierwszaków, zwłaszcza moment,
gdy trzeba złożyć ślubowanie przed samą panią Dyrektor.
Takie wspaniałe przeżycie spotkało niedawno uczniów
najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
Było więc uroczyście, z lekkimi nerwami,
ale i uśmiechem na twarzy. A na osłodę był pyszny tort.
Gratulujemy!

FOT. HENRYK RYBIŃSKI DLA SP 3

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

dniu 27 listopada
Publiczne Przedszkole nr 2 gościło
przedstawicielki
Heesung Electronics Poland Sp.
z o.o. z siedzibą w Biskupicach
Podgórnych - inicjatorki akcji
charytatywnej „Pomaganie przez
poznawanie” na rzecz naszej
placówki.
Firma ta przekazała placówce w dwóch ratach wsparcie

finansowe w kwocie 2800 zł.
Stokrotkom w imieniu społeczności przedszkolnej przypadł
zaszczyt podziękowania sponsorowi za bezinteresowność,
życzliwość i przyjaźń. Swoim
występem artystycznym wywołały uśmiech, podziw i udowodniły, że zasługujemy na taki
gest. Otrzymały torbę pełną
słodkości, którymi podzieliły
się z innymi grupami. Mali ar-

W

8. Współpraca z rodzicami
oraz dziadkami podopiecznych.
Natomiast do zadań Klubu
należy:
1. Prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych
w celu przełamania nieśmiałości wzbogacania wyobraźni,
rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy
utworu literackiego.
2. Przygotowanie programu
z okazji Święta Niepodległości,
Jasełek, Dnia Babci i Dziadka.
3. Wyposażenie uczniów
w podstawowe umiejętności
taneczne. Poznanie tradycyjnych tańców ludowych.
4. Przygotowanie występu
tanecznego na: WOŚP, Festiwal
Talentów, Dzień Babci i Dziadka,Festyn Rodzinny.
5. Wzbudzanie zainteresowań technicznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, a także na
konstruktywnym spędzaniu
czasu.

tyści wręczyli gościom własnoręcznie przygotowane upominki - uśmiechnięte stokrotki. Miłe spotkanie uwiecznione zostało na wspólnej fotografii. Pięknymi słowami patrona przedszkola Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Przedszkolaki serdecznie
dziękują prezesowi Heesung
Electronics Poland panu Churl
Woo Park.

6. Wykorzystanie różnych
technik: masa solna, nauka szydełkowania, szycia i wyszywania, praca z włóczką i muliną,
praca z papierem, tekturą, bibułą, metoda Qarllingu i Dequpage.
7. Wzbudzanie zainteresowań kulinarnych, trybu zdrowego odżywiania i higieny.
8. Nauka przygotowywania
kanapek, przyrządzania sałatek

i surówek, dekorowania ciasteczek.
Dzieci bardzo chętnie spotykają się na zajęciach, mają tu
okazje nie tylko rozwijać swoje
pasje, ale i nauczyć się wielu
praktycznych umiejętności.
Opiekunkami klubu są: Lidia
Półtorak, Anna Imiołek, Violetta Siwiak, Magdalena Półtorak.
I

Klub Małego Artysty

tym roku szkolnym
W Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w cierniach powstał
Klub Małego Artysty dla dzieci
klas I-III szkoły podstawowej.
W klubie prowadzone są zajęcia
taneczne, teatralne, plastyczne
oraz kulinarne, które mają na
celu:
1. Rozbudzanie potrzeb artystycznych uczniów.
2. Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny,
punktualności, kreatywności.
3. Wyrabianie cierpliwości,
zaufania we własne siły i szacunku dla systematycznej pracy
dającej efekty.
4. Kształtowanie aktywnych,
twórczych postaw.
5. Wskazywanie na wartość
współdziałania w zespole.
6. Rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności.
7. Umożliwianie samorealizacji i artystycznego wyżycia
się.

Szopka już gotowa!
o raz kolejny zerówka z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 bierze udział
P
w Powiatowym Konkursie na Najpiękniej-

szą Szopkę Bożonarodzeniową. Zadaniem
zerówkowiczów było wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-konstrukcyjnej.
Dzieci wraz z rodzicami miały za zadanie
wykonać wybraną przez siebie techniką
przestrzenną postać lub element z Szopki
Bożonarodzeniowej. Rodziny, które zdecydowały się wziąć udział w naszej wspólnej
zabawie, wykazały się dużą inwencją twórczą. Podziw wzbudza różnorodność materiałów, z których wykonane zostały prace.

lecz przez to, kim jest:
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”

Odnaleźć zatem możemy postacie i elementy zrobione z filcu, makaronu, papieru czy
też masy papierowej.
- Ogromnie mnie cieszy wielkie zaangażowanie wszystkich Rodzin biorących
udział w konkursie, gdyż najistotniejszą dla
mnie kwestią jest integracja oraz zachęcanie
Rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi.
Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom i dzieciom, którzy zaangażowali swoje siły, czas i pomysły w realizacje tego projektu - mówi Aneta Faworyk, wychowawca klasy 0.

Konkurs o Zdrowiu
tej grze masz tylko jedno
życie” - pod takim hasłem
W
odbył się II Powiatowy Konkurs

o Zdrowiu organizowany przez
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny z oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach we współpracy z Państwową Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Świdnicy.
Jak co roku, do udziału w konkursie szkoła zaprosiła rówieśników z gimnazjów całego powiatu świdnickiego.
Tym razem do rywalizacji
w dziedzinie zdrowia stanęło
dziesięcioro uczniów z różnych
gimnazjów w powiecie. Uczestnicy konkursu udowodnili, że
posiadają ogromną wiedzę na
temat zdrowia, profilaktyki,
szkodliwości środków psychoaktywnych i chorób zakaźnych.
I miejsce w konkursie zajęły
uczennice z: Gimnazjum nr 4
im. Noblistów Polskich w Świdnicy - Katarzyna Skrzynecka
oraz Publicznego Gimnazjum nr
2 w Świebodzicach - Natalia
Moskwa. Pytania konkursowe
ułożyły pracownice Państwowej

W kręgle są the best!
eekend mikołajkowy okazał się szczęśliwy dla najW
młodszych kręglarzy z Gimna-

Dziękuję za pomoc rodzinom uczniów:
Bogusława Połoszczańskiego, Magdaleny Frączkiewicz, Kordiana Młynarkiewicza, Zuzanny Zbrzyznej, Nadii
Gdańskiej, Małgorzaty Królik, Szymona Gmura, Karola Bujaka, Maksymiliana Rochowiaka, Dominiki Dawidowicz, Antoniego Torzeckiego, Martina
Kazimierka oraz Hanny Gawrońskiej.

Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Świdnicy.
Tematyka konkursu jest niezwykle ważna, choćby ze względu na fakt, że żyjemy w czasach
nastawionych na coraz szybsze
i lepsze życie. Życie przesycone
dietami, środkami psychoaktywnymi, suplementami poprawiającymi samopoczucie fizyczne
i psychiczne. Ideą konkursu jest
wskazywanie młodym ludziom
drogi, jaką powinni obrać, aby
zachować swoje zdrowie i maksymalnie wydłużyć życie.
Szczególne podziękowania za
wsparcie działań oraz ufundowanie nagród dla uczestników
konkursu szkoła kieruje do Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach Izabeli Siekierzyńskiej oraz Pełnomocnika ds. uzależnień przy
Urzędzie Miejskim Aldony Górskiej, a także Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Moniki Bieżyńskiej oraz
kierownictwu Galerii Świdnickiej.
I

zjum nr 1. Nasi zawodnicy, pomimo krótkiego okresu trenowania, zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski Młodzików, które w tym roku odbyły się w Lesznie.
Oto wyniki naszych zawodników:
Indywidualnie młodziczki:
G Daria Piasecka - 10 miejsce
G Wiktoria Partyka - 18 miejsce

Indywidualnie młodzicy:
Ostrowski - 36
miejsce
G Dawid Filipiszyn - 37 miejsce.
W konkurencji par dziewczęta
zajęły wysokie 6 miejsce, natomiast chłopcy 16 miejsce.
Zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Wyjazd był możliwy dzięki
dotacji Budżetu Gminy Świebodzice, za co szkoła składa serdeczne podziękowania.
G Krzysztof
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016
Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO; NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY i WYCHOWANIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające
statutowo w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury,
Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki,
Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.),
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.
§ 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty nie mogą starać
się o dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego
w danym zakresie dwukrotnie w tym samym roku.
§ 3. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świebodzice
w formie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
1) Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu:
a) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych,
b) organizacja szkoleń mających na celu rozwój umiejętności
sportowych,
c) organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów w zawodach, olimpiadach i mistrzostwach.
2) Ochrony i Promocji Zdrowia:
a) działania na rzecz osób w wieku senioralnym, chorych
i niepełnosprawnych,
b) organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy
styl życia,
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie klubu abstynenta,
d) przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej:
- prowadzenie pralni i łaźni dla osób uzależnionych od alkoholu,
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, wskazanych
przez pracowników socjalnych,
- pralnia i łaźnia winna funkcjonować dwa razy w tygodniu od
godz. 8:00 do 15:00,
- szacunkową liczbę osób korzystających z pralni i łaźni ustala się
na około 20 osób,
- pomieszczenie do funkcjonowania pralni i łaźni zapewnia
organizator,
- dotacja przeznaczona wyłącznie na opłatę mediów oraz pokrycie kosztów obsługi, nie obejmuje środków czystości.
3) Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
a) organizacja imprez kulturalnych, wystaw, przeglądów,
b) podejmowanie przedsięwzięć dotyczących tradycji i historii
lokalnej.
4) Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania:
a) prowadzenie kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych.
§ 4. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2016 wyniesie:
1) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Wspierania
i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono
kwotę w wysokości 400 tys. zł,
2) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości 35,4 tys. zł,
3) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Kultury, Sztuki
oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego przeznaczono kwotę
w wysokości 20 tys. zł,
4) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania przeznaczono
kwotę w wysokości 10 tys. zł.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2015 wyniosły:
1) Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - 500 tys. zł,
2) Ochrona Zdrowia - 50 tys. zł,
3) Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 60
tys. zł,
4) Promocja Miasta Świebodzice - 20 tys. zł,
5) Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie - 10 tys. zł.
3. Wymagany wkład finansowy w przypadku ubiegania się przez
organizacje wymienione w §1 pkt. 1 i 2 o zlecenie realizacji
zadania publicznego wynosi 10% wnioskowanej kwoty.
§ 5. Warunki, terminy i miejsce składania ofert:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie
oferty na realizację zadania publicznego. Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
realizowanego zadania wraz z tytułem zadania.
2) W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu
do Urzędu.
3) Termin składania ofert ustala się do dnia 21 grudnia 2015 r.
do godz. 15:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze
wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia w sprawie oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), powinna być złożona w jednym
egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:
a) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
b) aktualny odpis właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru,
c) upoważnienie Zarządu Głównego do podpisywania umów,
zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności
prawnych w przypadku oferentów będących terenowymi
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami,
kołami itp.), jeżeli nie posiada osobowości prawnej.
6) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania organizacji oraz powinna posiadać wymagane
pieczęcie.
8) Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3,
lub pobrać ze strony internetowej www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO).
§ 6. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań
publicznych:
1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych
określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję
Konkursową składającą się z przedstawicieli Burmistrza Miasta
Świebodzice i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, których oferta
bądź oferty biorą udział w postępowaniu konkursowym.
3) Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert na realizację
zadań publicznych zgłoszonych do otwartego konkursu ofert
przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), których
dofinansowanie uznaje się za zasadne z punktu widzenia dobra
społecznego mieszkańców Świebodzic.
4) Burmistrz Miasta Świebodzice w drodze zarządzenia ogłasza
nabór na członków Komisji Konkursowej.
5) Burmistrz Miasta Świebodzice powołuje Komisję
Konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.), spośród zgłoszonych uprzednio
kandydatów, którzy spełniają określone kryteria:
a) wskazani są przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które realizują swoje cele
statutowe na terenie Gminy Świebodzice (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118 z późn. zm.),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie
realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice.
6) Zastrzega się, że Komisja Konkursowa ma prawo przyznać
dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty
o jaką ubiega się oferent, co ma zastosowanie również
w przypadku wpłynięcia jednej oferty.
7) Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
8) Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje
wynagrodzenie.
9) Posiedzenie, na którym odbywa się ocena ofert, odbywa się
bez udziału oferentów.
10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11) Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie możliwość
nierozstrzygnięcia konkursu.
12) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą
złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione
niepoprawnie bądź nieczytelnie zostaną odrzucone i nie będą
rozpatrywane.
13) Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie
jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów
trwałego spinania dokumentów.
§ 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych
licząc od ostatniego dnia składania ofert.
2) Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne - 15
pkt,
d) planowany przez oferenta udział środków własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego - 10 pkt,
e) liczbę adresatów zadania - 15 pkt,
f) jakość oferty - 10 pkt,

g) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- 10 pkt.
h) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
i) dotychczasową współpracę z Gminą - 10 pkt.
3) Dla zadania określonego w §3 pkt 2 lit. „d” ustala się
następującą punktację:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) jakość oferty - 10 pkt,
d) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
- 10 pkt,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
f) realizacja zadania przez podmiot ekonomii społecznej - 30 pkt.
4) Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
5) W terminie 5 dni po zakończeniu procedury konkursowej,
oferenci którym zostanie przyznana dotacja zostaną
poinformowani o fakcie poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO) oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 8. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Wyłonienie i dofinansowanie oferty jest podstawą do zawarcia
pisemnej umowy z oferentem.
2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną
każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.
3) Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany
jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych z budżetu Gminy Świebodzice na realizację
zadania publicznego.
4) Podmiot otrzymujący środki na realizację zadania publicznego
zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.
907).
5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji
zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania
zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na
formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6,
poz. 25).
6) Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje
nieprzyznanie dotacji na następny rok.
§ 9. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania finansowane z budżetu Gminy Świebodzice z innego
tytuły,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są
działające statutowo w obszarze Pomocy Społecznej:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
późn. zm.),
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.
§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu oraz wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy
Świebodzice w formie dotacji na dofinansowanie jego realizacji w zakresie:
1) Prowadzenie jadłodajni w roku 2016, od 1 stycznia do 31
grudnia, przygotowywanie i wydawanie posiłków dla
najuboższych mieszkańców Gminy Świebodzice przez sześć
dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty z wykorzystaniem zaplecza kuchennego znajdującego się w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydawanie suchego prowiantu na dni świąteczne. Szacunkowa liczba osób korzystających z dożywiania ok. 120 osób dziennie.
§ 3. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań w roku 2016 wyniesie 100 tys. zł.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w roku
2015 wyniosły 100 tys. zł.
§ 4. Warunki, terminy i miejsce składania ofert:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie
oferty na realizację zadania publicznego. Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul.
Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem realizowanego zadania wraz z tytułem zadania.
2) W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
3) Termin składania ofert ustala się do dnia 21 grudnia 2015 r.
do godz. 15:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.) oraz powinna zostać złożona na formularzu
zgodnym ze wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
powinna być złożona w jednym egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:

a) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
b) aktualny odpis właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru,
c) upoważnienie Zarządu Głównego do podpisywania umów,
zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności
prawnych w przypadku oferentów będących terenowymi
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami,
kołami itp.), jeżeli nie posiada osobowości prawnej.
6) Dokumenty o których mowa powyżej powinny być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania organizacji oraz powinna posiadać wymagane
pieczęcie.
8) Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr
3, lub pobrać ze strony internetowej www.swiebodzice.pl
(dział: Współpraca z NGO).
§ 5. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań
publicznych:
1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).
2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję
Konkursową składającą się z przedstawicieli Burmistrza
Miasta Świebodzice i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty,
których oferta bądź oferty biorą udział w postępowaniu
konkursowym.
3) Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert na
realizację zadań publicznych zgłoszonych do otwartego
konkursu ofert przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.), których dofinansowanie uznaje się za zasadne
z punktu widzenia dobra społecznego mieszkańców Świebodzic.
4) Burmistrz Miasta Świebodzice w drodze zarządzenia
ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej.
5) Burmistrz Miasta Świebodzice powołuje Komisję Konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.), spośród zgłoszonych uprzednio
kandydatów, którzy spełniają określone kryteria:
a) są wskazani są przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które realizują swoje cele
statutowe na terenie Gminy Świebodzice (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118 z późn. zm.),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie
realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice.
6) Zastrzega się, że Komisja Konkursowa ma prawo przyznać
dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty
o jaką ubiega się oferent, co ma zastosowanie również w przypadku wpłynięcia jednej oferty.
7) Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
8) Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.
9) Posiedzenie, na którym odbywa się ocena ofert, odbywa się
bez udziału oferentów.
10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
11) Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie możliwość
nierozstrzygnięcia konkursu.
12) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą
złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione niepoprawnie bądź nieczytelnie zostaną odrzucone i nie będą
rozpatrywane.
13) Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie
jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem
sposobów trwałego spinania dokumentów.
§ 6. Kryteria i tryb wyboru ofert.
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych
licząc od ostatniego dnia składania ofert.
2) Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem
określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) obsługa zadania wykonywana przez osoby doświadczone
w prowadzeniu tego rodzaju zadania, posiadające uprawnienia
do pracy w kuchni - 20 pkt,
d) jakość oferty - 10 pkt,
e) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 10 pkt.

f) realizacja zadania przez podmiot ekonomii społecznej - 30
pkt,
g) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego - 5 pkt,
h) świadczenie wolontariuszy i praca społeczna wykonawców
zadania - 5 pkt.
4) Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
5) W terminie 5 dni po zakończeniu procedury konkursowej,
oferenci którym zostanie przyznana dotacja zostaną
poinformowani o fakcie poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie www.swiebodzice.pl (dział:
Współpraca z NGO) oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 7. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Wyłonienie i dofinansowanie oferty jest podstawą do
zawarcia pisemnej umowy z oferentem.
2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną
każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.
3) Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert
zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
środków otrzymanych z budżetu Gminy Świebodzice na
realizację zadania publicznego.
4) Podmiot otrzymujący środki na realizację zadania
publicznego zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907).
5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji
zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania
zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na
formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6,
poz. 25).
6) Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje
nieprzyznanie dotacji na następny rok.
§ 8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania finansowane z budżetu Gminy Świebodzice z innego tytuły,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.

Papusza - poetka
przeklęta
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP w Świebodzicach

P

apusza” Angeliki Kuź- latach późniejszych zaowoconiak była tematem spo- wało publikacją „Cyganie napotkanie w Dyskusyjnym lskich drogach”. Niestety „wyKlubie Książki w Miej- rzuciła” ona Papuszę poza naskiej Bibliotece Publicznej wias cygańskiej społeczności,
w Świebodzicach, które miało która oskarżyła ją o zdradę, gdyż
swoją odsłonę 26 listopada 2015 udostępniła „braciszkowi” nie
roku. Pomimo tego, że dość tylko słownik cygańsko-polski,
długo czekała na swój dzień ale odkryła arkana zwyczajów
w naszym klubie, to okazała się i obyczajów tej narodowości.
„wisienką na torcie” wszystkich Bronisława Wajs nazwana zostategorocznych posiedzeń.
ła „poetką przeklętą”. Poczucie
Losy Cyganki - Bronisławy krzywdy i nadwrażliwość sproWajs, (bo tak prosiła sama zain- wadziła na nią chorobę, a życie
teresowana, by ją nazywać) zło- uczyniło pasmem cierpień i udrężyły się na reportaż biograficzny, ki, godnym współczucia.
niezwykle poruO tym wszystszający i cieka- „W lesie jak złoty krzak wyrosłam, kim z wielkim
w namiocie cygańskim,
przejęciem rozwy. „Papusza”
co miał prawdziwka postać.
mawialiśmy w
czyli lalka, tak
Jak
własne
serce
kocham
ogień.
ostatni czwartek
o niej mówiono,
Wiatry silne i małe
listopada w bia swój przydocygańską dziewczynę wykołysały
bliotece. Poniemek zyskała dzięi pognały ją w świat,
waż Świebodziki niezwykłej
w daleką drogę...”
ce to miejscourodzie i podobieństwu do dziewczęcej zabaw- wość zamieszkała przez Romów
ki. Z książki Angeliki Kuźniak od kilkudziesięciu lat, zebrani
dowiedzieliśmy się, że samorod- klubowicze mieli okazję podzieny talent odkrył Jerzy Ficowski, lić się nie tylko wrażeniami
który ukrywając się w lesie, trafił z przeczytanej lektury, ale także
do taboru cygańskiego, co w rozgorzała dyskusja na temat ich

środowiska i zdarzeń przeżytych
z autopsji z Romami w roli
głównej.
Spotkanie w DKK miało niezwykle żywy i barwny charakter.
Ożywienie dotyczące sąsiedzkich stosunków z Romami, przeplatało się ze wzruszeniem
i przejęciem, kiedy rozmawialiśmy o życiu Papuszy. Urozmaiceniem czwartkowego dnia stały
się fragmenty programu publicystycznego Xsięgarnia, w którym

Angelika Kuźniak opowiadała
o wieloletniej pracy nad książką,
a także filmu dokumentalnego
z 1978 r. „Cygańska poetka-Papusza” wysłuchując krótkiej wypowiedzi Bronisławy Wajs o sobie oraz klimatycznych wierszy,
jakie powstawały, gdy Papusza
mieszkała w lesie w zgodzie
z naturą dawno, dawno temu...
Beata Wiciak
moderator DKK
w MBP w Świebodzicach.

To już naprawdę

ostatnie, wolne miejsca!
iezdecydowanym przypominamy, że kurczy się liczba wolnych miejsc na tegoroczną, wystrzałową zabawę sylwestrową
N
w Miejskim Domu Kultury. Jeśli chcieliby Państwo miło spędzić

czas, przy dobrej muzyce, pysznym jedzeniu i wyśmienitym
towarzystwie - i za rozsądne pieniądze - to już ostatni dzwonek.
Rezerwujcie miejsca!

Mikołajki z talią w dłoni
14

sport
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ak jak mikołajkową tradycją
jest już spotkanie z brodatym
T
Świętym rozdającym prezenty,

tak samo trudno wyobrazić sobie
ten dzień w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach bez
tradycyjnych zawodów brydżowych o Puchar Burmistrza
Miasta Świebodzice. W sobotę,
5 grudnia, sala MDK wy-pełniła
się wytrawnymi brydżystami,
którzy stanęli w szranki o trofeum.

Zawodnicy, rywalizujący na
zasadach turnieju w stałych
parach, mieli okazję do wykazania się logicznym myśleniem,
a także skuteczną strategią, bo
tylko taka gwarantowała ostateczny sukces, zwłaszcza, że gra
w brydża sportowego minimalizuje przypadek i kładzie nacisk
na umiejętności graczy. Przez
stoły przewinęły się zatem blotki, a gracze nie raz zagrywali
obronne wisty czy lavinthale
oraz licytowali szlemy.

Ostatecznie najcenniejsze
przy karcianym stole okazało się
doświadczenie, bowiem najlepsi
w rywalizacji podczas IX Turnieju Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Miasta
Świebodzice okazali się stali
bywalcy świebodzickiego turnieju - Jan Ślipek i Mariusz
Ilnicki.
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: Jan Ślipek, Mariusz Ilnicki

Gazeta Świebodzicka
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2 miejsce: Robert Księżopolski, Marek Markowski
3 miejsce: Maciej Bielawski,
Mirosław Miłaszewski
Turniej, jak zwykle, odbył się
w towarzyskiej atmosferze,
której sprzyjał przygotowany
poczęstunek oraz gorące napoje.
Zawody, już drugi rok z rzędu,
zorganizowane zostały przez
Stowarzyszenie Bona Fide z dotacji pozyskanej z budżetu Gminy Świebodzice.

III Mikołajkowe Zawody w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc
sobote, 5 grudnia, w siłowni
OSiR Świebodzice Sp. z o. o.
W
odbyła się trzecia edycja Mikołaj-

Klasyfikacja zawodów

kowych Zawodów w Wielokrotnym
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zawody
zorganizowane były przez Stowarzyszenie Bona Fide Świebodzice.
W zmaganiach uczestniczyło 16
zawodników, w tym 2 panie. Zawodnicy dźwigali sztangę o ciężarach: 30 kg (kobiety), 50 kg (juniorzy) i 70 kg (seniorzy).
Impreza odbyła się dzięki pomocy: Sklepu z odżywkami Adrenalina, Centrum Pucharowego Świebodzice, Restauracji i Hotelowi Księżyc, Pizzerii da Gregor, Szymonowi
Królowi, Bartłomiejowi Rogozińskiemu, Anny Kaczor - Avon.


 JUNIOR
1. Maksymilian Niewiadomski
2. Artur Fiołek
3. Adam Mladenis
4. Krzysztof Drozd

62
30
1
0

 SENIOR
1. Mariusz Tatuśko
2. Konrad Michalak
3. Krzysztof Klejna
4. Maciej Tokarski

66
62
54
46

59 Krajowa Wystawa Psów
Rasowych
W

dniach 4-6 grudnia 2015 r. w hali
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. odbyła się 59 Wystawa Psów Rasowych.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd
Oddziału Wałbrzyskiego Związku Kynologicznego.

W czasie trzydniowej imprezy można
było podziwiać ponad 1200 psów. Wystawcy
z czworonogami przyjechali z całej Polski
oraz z zagranicy. Wśród nich były rasy bardzo popularne oraz te rzadko spotykane. Na
wystawie można było zakupić także psie

karmy i smakołyki, zabawki, legowiska,
smycze i wiele innych akcesoriów dla psa
i jego właściciela. Ponadto można było uzyskać porady od hodowców, weterynarzy
i miłośników psów jak właściwie o nie dbać.


5. Paweł Furtyk
6. Tomasz Kaszuba
7. Dawid Postawski
8. Krzysztof Kuraciński
9. Szymon Król
10. Mariusz Piwowar

44
41
39
36
36
35

 KOBIETA OPEN
1. Paulina Pawlak
2. Magdalena Krawutschke

33
32

Mikołajki na pływalni
grudnia w Wodnym Centrum Rekreacji z okazji Mikołajek
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. przygotował wiele atrakcji.
6
Najwięcej niespodzianek czekało na dzieci i młodzież. Liczne gry,

zabawy i konkursy z nagrodami prowadzone przez instruktorów
ze Szkoły Pływackiej NEMO i ze Szkoły Pływackiej SZUWAREK.
Mecz piłki wodnej prowadzony przez pana Krzysztofa
Winiarczyka reprezentującego Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice oraz darmowe lekcje pływania dla niemowląt prowadzone
przez Active Time. Dla dorosłych był wolny wstęp do strefy saun.
Na wszystkich czekały słodycze.

wydarzenia
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Plac Jana Pawła II
Ciernie
Ciernie
Wolności

l. mieszkalny 1 (10)
l. mieszkalny 2 (168)
l. mieszkalny 1 (150 A)
l. mieszkalny 11 (19)

Nr działki gruntu

Obręb

402/7
600/1
565/3
298/1

3
4
4
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.

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

Nr działki gruntu

Nieruchomość niezabudowana

zaprasza
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad
30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Okazja Dom wolnostojący
z lat 90-tych. W Starych
Bogaczowicach. Stan bardzo
dobry. Działka 830 m2,
powierzchnia domu 140 m2.
Działka zagospodarowana.
Cena 349 tys.

Obręb

110/6

3. Osiedle Piastowskie.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 60
M2. Okna nowe PCV.
Na ścianach gładzie,
na podłogach panele.
Zadbana klatka schodowa.
Cena 168 tys.
6. Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Po kapitalnym
remoncie. 44,7 m2
cena 160 tys.

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice

4. Śródmieście. Sprzedam
3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze po kapitalnym
remoncie z Balkonem. 80 M2.
Cena 200 tys.

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

Plac Jana Pawła

l. mieszkalny 3 (9)

Nr działki gruntu

obręb

402/3

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.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

15

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

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
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Osiedle Piastowskie. Ostatnie
apartamenty do sprzedania.
Stan deweloperski. 165 M2
wraz z garażem. Działka 90
m2. Cena 325 tys.

5. Śródmieście. Sprzedam
2 poziomowe mieszkanie
z oddzielnym wejściem.
Okna częściowo wymienione,
nowe instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne.
93 M2 - cena 153 tys.

ZATRUDNIĘ
MALARZA
PROSZKOWEGO

TEL.
606-98-61-73

7. Sprzedam mieszkanie
na Białym Kamieniu
na II piętrze (nowe
Budownictwo) z balkonem.
2 pokojowe, duży ustawny
przedpokój, zadbana klatka
schodowa. 48 M2 cena 95 tys.

2. Nowo wybudowany szereg
na Osiedlu Piastowskim. Stan
deweloperski. Powierzchnia
165 m2 wraz z garażem,
działka 90 m2 cena 325 tys.

OFERTY PRACY - AKTUALNE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2015 - PUP FILIA W ŚWIEBODZICACH
G JUPI Justyna Piechowiak Plac

Dworcowy 2 w Świebodzicach,
stanowisko: operator maszyn
CNC/lasera , kontakt telefoniczny:
74 665 55 65, 795 630 972,
e-mail: biuro@jupi.net.pl
G GREGOR ul. Piasta 54 w
Świebodzicach, stanowiska:
kierowca do rozwożenia pizzy,
pizzerman (osoba do przyuczenia),
telefon kontaktowy: 608 226 853

G Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „VICOTEL” (miejsce
pracy Świebodzice, wymagane
orzeczenie i stopniu
niepełnosprawności) stanowisko:
pracownik porządkowy, pracownik
gospodarczy, kontakt telefoniczny:
668 312 995
G Droper Logistic ul. Lotnicza 1
w Świebodzicach, stanowisko:
spedytor międzynarodowy,

kontakt telefoniczny: 605 300 607,
e-mail: edyta.zylask@droper.pl
G PARTNER , stanowisko: doradca
klienta, e-mail: piotrsijka@wp.pl,
cv można zostawiac w siedzibie
EURO BANKU ul. Kopernika 10
G „TERMET” S.A. ul. Długa 13
w Świebodzicach, stanowiska:
specjalista ds. systemów
grzewczych, konstruktor,
e-mail: kadry@termet.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
I Sprzedam działkę
w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I Pilnie poszukuję kawalerki
do wynajęcia w Świebodzicach,
Osiedle Piastowskie
lub Sudeckie, tel. 781 361 130
I Wynajmę mieszkanie 30 m2,
Osiedle Sudeckie, II piętro,
tel. 601 522 276.
I Sprzedam mieszkanie,54 m2,
przy ul. Sienkiewicza (II piętro).
Wszystkie instalacje są
wymienione, nowe okna PCV,
gładzie, na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami, piec
gazowy dwufunkcyjny, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie

ciepłe i słoneczne. Dwa/trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. tel. 693-871-964
I Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice, garaż,
cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I Młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie, tel. 733 519 076
I Sprzedam wózek sanitarny
oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I Sprzedam działkę

przemysłową w Świebodzicach,
ul. Świdnicka (dawny Prefabet),
8 arów, utwardzony kostką,
budynek gosp., tel. 664 937 253

G PROSAB AG ul. Ciernie 5
w Świebodzicach, stanowisko:
kierowca kat. C + E
kontakt telefoniczny: 793 105 526
G TESCO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 42 a
w Świebodzicach,
stanowiska:
asystent ds. zapasów (0,75 etatu),
doradca klienta-piekarnia (1/2
etatu), kontakt

telefoniczny: 797 009 643,
e-mail:
31109hr@pl.tesco-europe.com
G „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.
w Świebodzicach, stanowisko:
technolog-laborant,
kontakt telefoniczny: 74 665 06 42,
e-mail: m.tataj@sniezka-inwest.pl
G GREGOR ul. Piasta 54
w Świebodzicach, stanowiska:
kierowca do rozwożenia pizzy,

pizzerman (osoba do przyuczenia),
kontakt telefoniczny: 608 226 853
KONTAKT W SPRAWIE OFERT
PRACY W FILII PUP
W ŚWIEBODZICACH
U DORADCÓW KLIENTÓW
POKÓJ NR 7 i 8
TELEFON 74/854 05 77

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama/pożegnania

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Bronisława Pawlicę
- Córki, Syn, Zięciowie, Synowa, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Stanisławy Łuszczyńskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Marii Gucwy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Synowie, Synowa, Ojciec, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Zafię Zabłocką
- Wnuczka, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Romana Witka,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Antoniego Walcucha
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn z Rodziną
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Jadwigę Ziółkowską
- Córka, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Antoniego Ryż,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

