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yle wyniesie przyszłoroczny budżet
Świebodzic. Wydatki będą jeszcze większe, bo ponad 90 mln zł. Czeka nas rok
wielu inwestycji, na których Państwo
czekacie: m. in. rewitalizacja ulic Krasickiego
i Słowackiego, budowa ulic Andersa i Fieldorfa
czy kontynuacja budowy ul. Królowej Elżbiety.
Będą też zadania z zakresu niskiej emisji - pod tą
ogólną nazwą kryje się wiele potrzebnych zadań:
to chociażby wspominane już wielokrotnie
modernizacje oświetlenia ulicznego, zwłaszcza
tego w okolicach niebezpiecznych przejść dla
pieszych, zagospodarowanie placu dworcowego

i zakup czwartego autobusu, a także budowa
nowych ścieżek rowerowych.
Jeśli ruszy wreszcie - a mamy taką nadzieję
- programowanie unijne, Świebodzice mogą
pozyskać kolejne miliony zł na realizację istotnych z punktu rozwoju miasta inwestycji.
A jak wygląda dokładnie nasz przyszłoroczny
budżet, jak kształtuje się zadłużenie i prognozy
finansowe - prezentujemy Państwu na wykresach i grafikach wewnątrz gazety.
Zapraszamy do lektury.
Str. 6-7
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Burmistrz
do starosty:
dajcie nam
tę szkołę!

Starostwo znów chce nam
zlikwidować szkołę
- tym razem zawodówkę!
- Nie ma na to zgody
- mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Str. 3

3

Koniec
z mieszkaniem
komunalnym po
babci - Ministerstwo
Infrastruktury szykuje
nowe prawo.

O co pytali
4-5
burmistrza
na otwartych
spotkaniach
mieszkańcy Cierni
i Pełcznicy? Co już
udało się zrealizować
z tych postulatów?
Nowe tropy
8poszukiwanego
w sprawie
za

Do świąt coraz bliżej, więc w naszym mieście rozpoczyna się
Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy od 11 do 18
grudnia, na Rynek, gdzie czeka na Państwa dwanaście
drewnianych domków, a w nich różne artykuły spożywcze,
ozdoby, prezenty, żywe choinki, domowe specjały,
i mnóstwo atrakcji.
Jarmarkowi towarzyszyć będzie wiele imprez: koncerty
świąteczne, występy uczniów świebodzickich szkół,
przejażdżki osiołkami, pakowanie prezentów.
Szczegółowy program na str. 11. Zapraszamy!

zabójstwo Grzegorza
Zgrzebnickiego?

9

Gala boksu tajskiego w Świebodzicach!
apraszamy na Muay Thai Open Poland 2, drugą
odsłonę sportowej imprezy, która w ubiegłym roku
Z
cieszyła się dużym powodzeniem.

To już 17.12.2016 r. o g. 17:00 w Hali SportowoWidowiskowej OSiR Świebodzice.
Organizatorzy:
G Maciej Więcek - Stowarzyszenie Bona Fide
Świebodzice
G Ko Gym Świebodzice Mariusz Cieśliński
G Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz
G Urząd Miejski w Świebodzicach
Sponsorzy
G DRAGON-SPORTS.pl
G PIZZERIA GREGOR
G CENTRUM PUCHAROWE ŚWIEBODZICE
TOMASZ MEGES
G PENSJONAT SPORTOWY ŚWIEBODZICE
ADRIANNA I REMIGiUSZ SANECCY
Turniej poprowadzą Maciej Więcek i Tyberiusz
„Tyberian” Kowalczyk- były Strongman i obecnie
zawodnik federacji FEN.
Tak jak i w poprzednim roku w imprezie wezmą
udział zaprzyjaźnione kluby Best Gym Grodno, Ringside
Berlin. Turniej jest możliwością zaprezentowania się
młodych i perspektywicznych zawodników szerszej
publiczność. Kilku zawodników będzie miało swój
debiut.
Wśród zaproszonych gości jest wielu znanych
sportowców m.in Bartosz Batra, Tomasz Kuchar,
Damian Grabowski, a walki pokazowe zapowiedzieli
bokserzy Michał Leśniak i Łukasz Zygmunt.
Zapraszamy serdecznie 17 grudnia do hali OSiR
Świebodzice!

Udusił żonę,
teraz grozi mu
dożywocie
Do świdnickiego sądu trafił
wreszcie akt oskarżenia
przeciwko 27-letniemu
świebodziczaninowi, któremu
prokuratura postawiła zarzut
zamordowania żony. Zbrodnia
wydarzyła się wiosną tego roku.
Łukasz M. udusił żonę,
gdy ta powiedział mu,
że chce odejść. Małżonkami
byli niespełna rok…
Ta bulwersująca sprawa
wstrząsnęła miastem.
Dziewczyna była lubiana,
miała wielu przyjaciół,
zawsze uśmiechnięta i życzliwa.
Ale odkąd związała się
z Łukaszem, jej życie przestało
być sielanką. Mąż okazał się
chorobliwie zazdrosny,
doszło nawet do tego,
że kontrolował jej telefon
i odbierał z pracy.
Sytuacja nabrzmiewała,
dziewczyna chciała odejść.
Niestety, nie zdążyła...
Str. 10

Prawie 400
misiów od
świebodziczan dla
dzieci chorujących na
nowotwory - piękny
gest mieszkańców
naszego miasta.

Świetny
14
koncert
jazzowy w MDK
- wystąpi Magda
White.

Odesza pionierka
Świebodzic
2

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

piątek, 9 XII 2016

...wspomnienie

Małgorzata Grudzińska
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listopada 2016 roku
zmarła Pani Alicja Kalafut, jedna z pierwszych mieszkanek Świebodzic,
długoletnia czytelniczka świebodzickiej biblioteki, bohaterka
obu części Pionierskich lat Świebodzic i jubileuszowego filmu
Kopa lat czyli 60 lat Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach.
Do Świebodzic przyjechała
we wrześniu 1945 roku z Krynicy, gdzie od 1941 jej ojciec
pracował jako kinooperator, do
czasu zesłania go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Ojciec był więźniem kilku obozów - koniec wojny zastał go
w Oranienburgu, ale obozowe
numery były smutną pamiątką
właśnie po Oświęcimiu.
Spacerujących po Krynicy
mieszkańców często zaczepiał
bezdomny malarz. Uderzając się
w usta pokazywał, że jest głodny. Idąca do szkoły Alicja często
oddawała mu swoje śniadanie,
za co dostawała obrazek. A ponieważ malarz ślinił pędzle malując, a podejrzewano, że choruje na gruźlicę, więc po powrocie
Alicji do domu obrazek lądował
w piecu. Jak wspominała Pani
Alicja ileż to Nikiforów spłonęło
w ten sposób.

Również w Świebodzicach
ojciec Pani Alicji - Bogdan
Kwiatkowski objął kinoteatr,
który mieścił się w Rynku pod
numerem 6 i był jednym
z dwóch, tak wspaniale urządzonych kinoteatrów przed wojną na Dolnym Śląsku (po Jeleniej Górze).
Swoje wojenne wspomnienia
związane z Krynicą i oddaloną
o 10 km Muszyną (skąd pochodził jej mąż Antoni Kalafut)
przez dekadę (2000-2010) publikowała w Almanachu Muszyny.
Powojenne wspomnienia ukazały się w dwóch tomach wspomnień Pionierskie lata Świebodzic 1945-1950, Pionierskie lata
Świebodzic 1945-1955 oraz
Świebodzice, dzieje miasta
kwartalniku wydawany przez
Adama Rubnikowicza.
Alicja Kalafut jest również
jedną z bohaterek jubileuszowego filmu Kopa lat czyli 60 lat
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach i to właśnie
dzięki jej wspomnieniom wiemy, jak wyglądało organizowanie się powojennego życia
w Świebodzicach, w tym również biblioteki prowadzonej początkowo jako prywatna wypożyczalnia książek Alicji i Władysława Nogieciów.
Alicja Kalafut była osobą obdarzoną ogromnym poczuciem

rodzy Czytelnicy, dziś prezentujemy kolejna poradę prawną,
którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy
D
prawnicy: Pani Marta Marek i Maciej Mikołajczyk oraz Piotr

Janda. Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną
swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Zdjęcie z Nikiforem, w latach gdy pani Alicja mieszkała jeszcze
w Krynicy
humoru, również w stosunku do
własnej osoby. Ostatnimi laty
humorystycznie mawiała, że
wszystko jej już szwankuje, za
wyjątkiem pamięci. A pamięć
miała istotnie wyjątkową i z tej
Jej pamięci chętnie korzystali
wszyscy piszący o powojennych
Świebodzicach, nie wyłączając
niżej podpisanej. Pamiętała ludzi, nazwiska, fakty. To właśnie
Pani Alicja potrafiła rozpoznać
większość osób - pracowników
Zarządu Miejskiego na zdjęciu
w Monografii Świebodzic (red.
K. Matwijowski, 2001, s. 228)
z imienia i nazwiska.

Mówi się, że człowiek żyje
tak długo, jak długo żyje pamięć
o nim. W naszej - wdzięcznej
pamięci - osoba Alicji Kalafut
pozostanie na bardzo długo,
ponieważ był to niekwestionowany autorytet powojennej
historii Świebodzic. A dla nas
- bibliotekarek - była przede
wszystkim Czytelniczką - naszą
ulubioną, długoletnią, systematyczną, „piątkową” (wizyta
w bibliotece odbywała się zawsze w piątek). Będzie nam brakowało tych odwiedzin.
I

Burmistrz Miasta Świebodzice

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Of. Oświęcimskich

l. mieszkalny 9 (29)

409/1

2

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 09.12.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Lokal mieszkalny nr 7
w budynku przy ul. Piaskowej 3
Lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy ul. Strzegomskiej
6, 6A, 6B klatka 6

Zapytaj prawnika

G Mój mąż zmarł trzy lata temu. Przedtem, gdy byliśmy
razem małżeństwem przekazał dom, w którym mieszkaliśmy
swojej córce z pierwszego małżeństwa. Byli u notariusza
i wiem, że dom przepisał przez darowiznę. Czy należy mi się
zachowek? Wydawało mi się, że tylko jak mąż przepisałby
dom testamentem, to miałabym prawo do zachowku i nic nie
robiłam z tą sprawą. Czy to prawda? A jeśli należy mi się
zachowek, to jak się go liczy? - pyta Pani Halina.

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

§ Radcowie prawni Marta Marek,
Maciej Mikoajczyk, Piotr Janda
odpowiadają

Numer działki

Położenie/obręb

2/12

Śródmieście 3

311/14

Śródmieście 3

- Po pierwsze, odpowiadając na Pani pytanie - prawo do zachowku powstaje zarówno w przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, jak i wtedy, gdy za życia aktem darowizny zbył
majątek osobie trzeciej. Wynika to z art. 993 k.c., w którym mowa, iż przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny
dokonane przez spadkodawcę.
Według art. 991 k.c. prawo do zachowku należy się zstępnym
(dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Prawo do
zachowku polega na możliwości żądania zapłaty kwoty odpowiadającej wartości części udziału w spadku, jaki by przysługiwał
uprawnionemu, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. Jest
to uprawnienie oparte na stosunku pokrewieństwa i żadną czynnością w zasadzie nie można go wyłączyć. Prawo do żądania
zachowku mamy więc zawsze wtedy, gdy zmarły rozrządził
swoim majątkiem, czy to na wypadek śmierci, czy jeszcze za
życia.
Jeżeli uprawnionym jest osoba trwale niezdolna do pracy albo
małoletni, to przysługuje 2/3 wartości udziału spadkowego, który
by mu przysługiwał gdyby było dziedziczenie ustawowe. Innym
osobom przysługuje 1/2 wartości takiego udziału spadkowego.
Co do darowizn należy zastrzec, iż nie dolicza się do spadku
darowizn uczynionych na rzecz osób będących spadkobiercami
albo uprawnionymi do zachowku. Z tego wynika, że darowizna
mająca miejsce wcześniej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy
dokonana na rzecz osoby bliskiej, która była powołana do spadku
z mocy ustawy nie zalicza się do spadku przy ustalaniu zachowku.
Po upływie zatem 10 lat od dokonania takiej darowizny, roszczenie o zachowek z tego tytułu nie przysługuje.
Przy obliczaniu zachowku musimy ustalić wartość przedmiotu
darowizny. Przy darowiznach sprzed wielu lat ważne jest, iż wartość ta przyjmowana jest wedle stanu darowanego majątku
z chwili dokonania darowizny. Jeśli zatem stan majątku przez te
lata pogorszy się, to nie ma to znaczenia. Liczy się stan z chwili
dokonania darowizny. Z drugiej strony wartość przedmiotu
zachowku liczy się według cen z chwili ustalania zachowku.
Znaczy to, iż ustala się wartość majątku z cen rynkowych z chwili ustalania zachowku, najczęściej z chwili orzekania przez sąd.
Należy też zauważyć, iż w przypadku małżonków darowizny
poczynione przez nich przed zawarciem małżeństwa nie są zaliczane na poczet zachowku. Zatem, gdyby małżonek poczynił
darowiznę przed zawarciem małżeństwa, to drugiemu z tych
małżonków w razie jego śmierci nie należałby się zachowek
z tego tytułu.
Warto podkreślić, iż roszczenie z zachowku przedawnia się, jak
w zasadzie każde roszczenie majątkowe. W przypadku gdy
zachowek wiąże się z dokonaną darowizną roszczenie o zapłatę
zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od śmierci spadkodawcy. Zwrócić uwagę należy więc, iż musi się Pani pośpieszyć
z działaniami przeciwko obdarowanej osobie, ponieważ Pani
roszczenie może się wkrótce przedawnić. Inaczej liczy się początek biegu terminu przedawnienia, jeśliby roszczenie o zachowek miało związek z testamentem, którym spadkodawca pozbawiłby dziedziczenia swoich spadkobierców ustawowych. Roszczenie takie przedawnia się także z upływem lat pięciu, ale licząc
od dnia ogłoszenia testamentu.

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

Starosta ze Świebodzic, Piotr Fedorowicz (z prawej), chce
zamykać świebodziczanom kolejną szkołę

W

ładze powiatu świdnickiego znowu, po
cichutku, przymierzały się do likwidacji szkoły w Świebodzicach.
Tym razem na celownik wzięto
sobie uczniów Zespołu Szkół,
nasze popularnej zawodówki.
Bo słabi, z kiepskim potencjałem intelektualnym, mało ich
zresztą i w sumie są tylko finansowym utrapieniem. Po raz
kolejny zamach się nie udał,
w sprawie mocno i głośno zainterweniował burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Dajcie mi tę szkołę i raz na
zawsze zostawcie Świebodzice
w spokoju - powiedział burmistrz na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświaty Rady
Powiatu.
Posiedzenie odbyło się pod
koniec listopada, na terenie
Zespołu Szkół im. Prosińskiego
w Świebodzicach. Stawili się nie
tylko radni, członkowie komisji,
ale także radni powiatowi ze
Świebodzic, starosta Piotr Fedorowicz i wicestarosta Zygmunt Worsa, dyrektor wydziału
oświaty starostwa Stanisław
Szelewa. W spotkaniu wziął
także udział burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Z pozoru komisja miała tylko
dowiedzieć się, jaka jest kondy-

cja szkoły, ilu uczęszcza uczniów, jaki jest budżet, itd.

Bomba wisiała
w powietrzu
Dyrektor Anna Jodłowska
omawiała poszczególne zagadnienia, w tym także wyniki uczniów.
- Mamy tu sporo dzieci z biedniejszych środowisk, przychodzą z brakami w różnych dziedzinach edukacji, ale radzą sobie, zdają poprawkowo egzaminy, a co najistotniejsze - nie produkujemy bezrobotnych. Nasi
absolwenci tuż po zakończeniu
nauki dostają pracę w miejskich
i okolicznych zakładach - podkreślała pani dyrektor.
Anna Jodłowska wskazała
też, że od kiedy podniesiono progi naboru do technikum, uczniów jest mniej.
Stanisław Szelewa podkreślał,
że uczniów w zawodówce z roku na rok ubywa, bo Wałbrzych
i Świdnica „kradną” nam najlepszych, trudno jest zapełnić
wszystkie szkoły absolwentami
z gimnazjów, a klas 13-14osobowych nie da się utrzymać, bo
sytuacja finansowa powiatu jest
trudna - tę śpiewkę słyszymy
wszyscy od lat.

Przygotowywane są zmiany
w prawie, dotyczące mieszkań
komunalnych. Nie będzie
dziedziczenia mieszkania
po rodzicach czy babci

P

rawo do mieszkania komunalnego
nie będzie już automatycznie dziedziczone - zakłada to propozycja
zmiany ustawy o ochronie lokatorów.
Mieszkania komunalne mają być przyznawane na czas określony, dzięki
czemu nie będą w nich mieszkać ci,
których stać na kupienie albo wynajęcie
własnego lokum.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Proponuje on,
by odejść od automatycznego dziedziczenia prawa do lokalu komunalnego
po śmierci najemcy. To będzie rewolucyjna zmiana. Ministerstwo szacuje, że
obecnie co trzeci lokal komunalny trafia
do nowego najemcy właśnie w wyniku
dziedziczenia. Powoduje to, że w mieszkaniach, które co do zasady powinny
służyć najuboższym, mieszkają ludzie,
których byłoby stać, by samodzielnie

- Jakie są zatem zamierzenia
zarządu w sprawie tej szkoły? zapytał wprost burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Starosta Piotr Fedorowicz
odparł, że nie ma jeszcze żadnych decyzji.
- Ale na spotkaniu z dyrektorami szkół otrzymaliśmy informację, że w naszej szkole nie
będzie naboru w przyszłym roku
- odparowała dyrektor Anna
Jodłowska. - Jak więc mamy to
rozumieć?
Wśród starostów zapadła
pewna konsternacja, o wyjaśnienie dopytywał też radny Paweł
Ozga.
- Taka informacja jest od kilku
lat przekazywana dyrekcji szkoły, a teraz to są już wręcz ciosy
agonalne! - nie wytrzymał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Przecież te dzieci są rozchwytywane przez pracodawców
praktycznie od momentu, jak
tylko zaczną naukę! Mówi się
o nowym otwarciu dla szkolnictwa zawodowego, a wy je chcecie zabić do reszty! Skoro wam

3

się nie opłaca tej szkoły prowadzać, dajcie ją gminie, nam się to
będzie opłacało!

Starosta: i po co ten
szum medialny?
- Ja bym tę szkołę już zamknął
4 lata temu - nerwy puściły także
wicestaroście Worsie.
Sytuację ratował Piotr Fedorowicz.
- Myślałem, że jesteśmy domówieni, że się spotkamy i spokojnie porozmawiamy, bez zamieszania z mediami - dodał
z wyrzutem, bo na sali była
obecna nasza redakcja i dziennikarz telewizji Dami.
- Panie starosto, deklarował
pan pomoc szkołom w Świebodzicach, słyszymy tak niepokojące informacje, w tej sytuacji ja
będę głosował za przekazaniem zawodówki Świebodzicom
- stwierdził radny Paweł Ozga.
Ustalono termin spotkania
w strawie propozycji Gminy
Świebodzice na środę, 7 grudnia,
jednak ostatecznie przełożono
- na prośbę starosty - na następny
tydzień. O sprawie będziemy
informować.

Wielcy Likwidatorzy
A swoją drogą - to ciekawe, że dwie tak decyzyjne i ważne osoby
w powiecie, jak Piotr Fedorowicz i Stanisław Szelewa
- to świebodziczanie. Wydawałoby się więc, że powinni sprzyjać
swojemu rodzinnemu miastu. Tymczasem panowie chcą chyba
zostać zapamiętani jako ci, którzy chcieli likwidować szkoły
w swoim mieście, swoim mieszkańcom. Może powinniśmy
zacząć Was nazywać Wielcy Likwidatorzy? Przypomnijmy tylko,
że w 2014 roku stoczono podobny bój o Zespół Szkół
Specjalnych. Gdyby nie zdeterminowana postaw burmistrza
Kożuchowicza, opór środowiska pedagogicznego, łącznie
z interwencją Rzecznika Praw Dziecka, być może tej placówki
już by nie było. Ile jeszcze mamy słuchać o tym, że powiat nie ma
pieniędzy na szkoły w Świebodzicach, a dwa dni po komisji,
na sesji, okazuje się, że pieniądze w budżecie są - ale nie na dzieci,
tylko na diety radnych, którzy podnieśli je sobie o 400 zł.
Panie starosto, nie wstyd Panu przed świebodziczanami, którzy
głosowali na Pana w wyborach samorządowych w 2014 roku?

kupić albo wynająć sobie lokum.
Według obecnych przepisów, dzieci
najemcy lokalu komunalnego mogą
wystąpić o stosunek najmu po jego
śmierci. Jedynym warunkiem jest, by
mieszkali z najemcą stale aż do chwili
jego śmierci.
W noweli proponuje się więc wyeliminowanie automatycznego dziedziczenia najmu mieszkań komunalnych
po śmierci najemcy(„wstępowanie w
najem po śmierci najemcy”). Projekt
przewiduje, że po śmierci najemcy
umowa najmu będzie wygasała.
Małżonek, który nie jest współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka oraz inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, a także osoby,
które pozostawały we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili
jego śmieci, będą mogły podpisać
umowę najmu tego lokalu, jeżeli spełniają kryteria dochodowe ustalone
w stosownej uchwale rady gminy.
W razie osiągnięcia dochodów przekraczających kryterium dochodowe,
osoby zajmujące lokal będą miały obo-
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wiązek jego opuszczenia w terminie
6 miesięcy od dnia śmierci najemcy.
To nie koniec zmian. Gmina będzie
podpisywać umowy najmu lokali
komunalnych na czas oznaczony, czyli
na pięć lat. Po tym czasie będzie weryfikować, czy sytuacja najemcy się nie
poprawiła. Jeśli okaże się, że najemca
może zdobyć mieszkanie na wolnym
rynku, to będzie musiał się wyprowadzić.
Osoby ubiegające się o przydział
mieszkania gminnego będą ponadto
musiały składać oświadczenie o stanie
majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej. To oznacza, że nawiązanie najmu uzależnione będzie nie
tylko od sytuacji dochodowej danej
osoby, ale również od stanu majątkowego. Ma to wykluczyć sytuację, w której
mieszkanie komunalne zajmuje osoba,
która ma prawo do innego lokalu.
Umowę najmu będzie można rozwiązać w sytuacji, gdy najemca posiada
tytuł prawny do innego lokalu nie tylko
w tej samej miejscowości, ale również
i w miejscowości pobliskiej. Można
będzie też rozwiązać umowę najmu
lokalu - i jednocześnie zaoferować lokal

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz stawia sprawę jasno: - Gmina
chce przejąć szkołę zawodową, nie zgodzimy się na likwidację

Ile jeszcze?
 VIOLETTA CHORĄŻY
 Radna powiatu świdnickiego,
mieszkanka Świebodzic
- Jestem, oburzona tym, że powiat znów wyciąga ręce w stronę
świebodzickich szkół, dlaczego zawsze my mamy ponosić koszty
reform i cięć finansowych? Czy nie ma innych placówek
w powiecie, tylko Świebodzice?
Szkoła zawodowa w naszym mieście ma dobre perspektywy, tylko
trzeba jej pomóc, a nie co roku traktować w taki sposób, jak coś,
co przeszkadza. Cieszę się, że burmistrz Bogdan Kożuchowicz tak
jasno i wyraźnie złożył deklarację przejęcia szkoły, myślę, że gdyby
jeszcze udało się poprawić komunikację z gminą Dobromierz,
tamtejsza młodzież z chęcią przyjechałaby się do nas uczyć.
To jest dobry kierunek działań, a nie likwidacja, zamykanie.

Diety w górę
Na sesji w dniu 30 listopada radni większością głosów (przy tylko
4 wstrzymujących), podjęli uchwałę o podniesieniu swoich diet
- choć wyjaśnia się, że jest to przywrócenie stanu sprzed dwóch
lat, po cięciach w ramach tzw. programu naprawczego.
O niebagatelną kwotę 400 zł. Kilka tygodni wcześniej starostwo
zdecydowało o zakupie nowego samochodu o wartości około
150.000 zł. Na posiedzeniu komisji Stanisław Szelewa mówił,
że rocznie powiat musi „dokładać” do świebodzkiej zawodówki
ponad 300.000 zł i jest to kwota, której nie ma w budżecie.
Sumując wydatek na nowe auto i roczne diety radnych
po podwyżce - chyba akurat te 300 tys. by się znalazło.
Niektóre wydatki powiatu też są dość ciekawe - np. na kotary
do nowej auli przesunięto w budżecie 40.000 zł.

po babci

zamienny - w sytuacji gdy lokal zajmowany ma nieproporcjonalnie dużą
powierzchnię w porównaniu do liczby
zamieszkujących.
Kolejna zmiana zaproponowana
w noweli dotyczy tego, że w odniesieniu do umów najmu socjalnego lokalu
- zawieranych po wejściu w życie ustawy - o uprawnieniach do ich zawarcia
będzie orzekał sąd.
W proponowanych przepisach to sąd
będzie badał sytuację majątkową i rodzinną eksmitowanego lokatora i podejmował decyzję o przyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego.
Rząd chce, żeby gminy miały większą swobodę dysponowania swoimi

lokalami. Obecnie przepisy w znacznej
mierze tę swobodę blokują - w mieszkaniach komunalnych często mieszkają
zamożne osoby, a potrzebujący czekają
w kolejce na lokal od kilku miesięcy do
nawet kilku lat.
Szacuje się, że w mieszkaniach komunalnych mieszka około trzech milionów Polaków. W kolejce oczekujących
jest kolejnych 160 tysięcy rodzin, z czego 90 tys. liczny na lokal socjalny.
Ustawa ma wejść w życie po roku od
dnia ogłoszenia.
Źródło:
phttp://www.money.plgospodarka/wiadomosci/arty
kul/koniec-z-mieszkaniem-komunalnym-pobabci,242,0,2189042.html
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Kolejne dwa spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami Cierni i Pełcznicy

Świebodziczanie zdecydowanie oczekują na budowę
infrastruktury drogowej, chodników, placów zabaw,
oświetlenia, miejsc parkingowych. To kwestie, które
najczęściej pojawiały się podczas ostatnich dwóch
spotkań w ramach półmetka kadencji samorządu.
Zarówno w Cierniach, jak i na Pełcznicy, frekwencja
wyniosła kilkadziesiąt osób

23 listopada,
Ciernie

M

Sławomir Łukawski, Piotr
Krzyśpiak, Dariusz Błaszczyk,
Tomasz Czekaj, Mariusz Szafraniec.
Po krótkim wstępie, dotyczącym unijnego programowanie i stanu przygotowań gminy
do pozyskiwania środków zewnętrznych, uczestnicy przeszli
do dyskusji.
Pytań było bardzo wiele,
w zdecydowanej większości
dotyczyły problemów dzielnicy.
Mieszkańcy zgłosili potrzebę
m. in. wykonania nasadzeń wokół oczyszczalni, by ograniczyć
fetor - będą wykonane; poruszono także sprawę budowy spalarni - jednak tu burmistrz od razu
wyjaśnił, że temat nie istnieje od
co najmniej kilku lat.
Świebodziczanie zgłaszali także pilną potrzebę podniesienia
bezpieczeństwa na drodze powiatowej, która biegnie na całej
długości Cierni. - Prosimy
o montaż progów spowalniających, tylko to jest w stanie zdyscyplinować kierowców - mówili ludzie.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI WERONIKA TOMCZYK

ieszkańcy Cierni zaskoczyli pozytywnie frekwencją, zainteresowaniem sprawami miasta i ciekawymi postulatami. Na spotkaniu
w holu Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych pojawiło
się około 50 osób, chcących
zadać pytanie w ważnej dla siebie sprawie albo zasygnalizować
problem, wymagający pilnego
rozwiązania.
Świebodziczanie, oprócz burmistrza Bogdana Kożuchowicza i wiceburmistrza Krystiana
Wołoszyna, mogli swoje pytania kierować do radnych, w spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący - panowie
Jan Klepiec i Zdzisław Pantal
oraz Marek Jakubina, Jerzy
Kirklo, Jacek Żygłowicz, Lesław Podhalicz, Marek Gąsior,

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyjaśniał, że droga należy
do powiatu.
- Przypomnę tylko Państwu,
że systematycznie, na terenie
całego miasta, montujemy tego
typu progi, miejsca wskazują
nam mieszkańcy, jednak na drodze powiatowej mogą być pewne trudności. Deklaruję jednak,
że spróbujemy w przyszłym roku dwa takie spowalniacze
zamontować - podkreślił burmistrz.
Były także słowa podziękowania, chociażby z wykonanie
kolektora na dolnych Cierniach,
co spowodowało, że położone
tam budynki nie są zalewane.
Ludzie mówili, że dzielnica jest
przyjazna i zadbana, ale brakuje
np. placu zabaw dla dzieci - tu
burmistrz odpowiedział, że miasto chętnie wykona taki plac,
tylko prosi o wskazanie dogodnego miejsca.
Pojawiła się też ponownie
kwestia lotniska - czy jest gminie
potrzebne i czy nas na nie stać?
Burmistrz wyjaśnił sposoby
finansowania i korzyści, płynące
z posiadania obiektu, ale na ciekawy aspekt zwrócił także uwagę radny Sławomir Łukawski.
- Dzięki lotnisku w Cierniach
nie będą mogły powstać wiatraki, posiadanie lotniska wyklucza
taką inwestycję - co zostało przyjęte oklaskami.
Mieszkańcy zgłosili także
problem dotyczący parkowania

P

omagają innym bez rozgłosu, po prostu, z potrzeby
serca. Niosą wsparcie, ale
i dobre słowo, czasami nawet
zwykły uśmiech. Wolontariusze
są wśród nas, chociaż czasami
nie zdajemy sobie z tego sprawy.

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W Świebodzicach od
kilku lat tradycją stało się spotkanie i symboliczne uhonorowanie tych właśnie ludzi, którzy
bezinteresownie robią coś dobre-

wydarzenia

30 listopada,

P

aut przez pracowników firmy
Capricorn. Auta blokują dojazd
do kilku posesji. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz osobiści był
na miejscu ze Strażą Miejską
i potwierdził, że auta parkują
nieprawidłowo i wystąpił do zarządcy drogi o wyjaśnienie sytuacji.
Z innych, poruszanych przez
mieszkańców spraw, można wymienić np. potrzebę objęcia monitoringiem gniazd do selektywnej zbiórki - ponieważ mieszkańcy wyrzucają przy pojemnikach np. stare meble, opony, itp.;
wskazano także na usprawnienie
wyjazdu z obszaru Sienna-Graniczna, budowę dróg i chodników w dzielnicy, remont nawierzchni i oświetlenie ul. Olszańskiej.

w cieniu

go dla innych. Organizacji
w mieście mamy sporo, jest więc
z kim świętować taki dzień.
Uroczyste spotkanie burmistrza Bogdana Kożuchowicza
z wolontariuszami wytypowanymi przez organizacje, odbyło się
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w środę, 7 grudnia, w Miejskim
Domu Kultury.
- Jestem zaszczycony, mogąc
spotkać się z Państwem, poznać
i osobiście podziękować za to,
co robicie, za niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi, bez „ogłaszania” tego, po cichu, z potrzeby. Niezmiernie się cieszę, widząc na sali także młode osoby
- mówił burmistrz.
Wolontariusze oprócz podziękowań, otrzymali także pamiątkowe dyplomy i symboliczne
anioły - jakże pasujące do tego,
czym jest idea wolontariatu.
Wyróżnieni wolontariusze
G Ośrodek Pomocy Społecznej
Danuta Gibek
Bogumiła Kuliberda
Jan Merchut
Monika Sieradzka
Joanna Lis
Dominika Rogala
Regina Piętkiewicz

Wszystkie problemy zostały
skrupulatnie zanotowane.
- Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jest wiele obszarów, które też mają pilne potrzeby, zależy nam na zrównoważonym rozwoju całego miasta
- mówił Przewodniczący RM
Łukasz Kwadrans. - Bardzo
dziękuję Państwu za to spotka-

nie, za wnioski i podpowiedzi.
My-ślę, że jest wiele powodów
do zadowolenia, gdy zaczynaliśmy 10 lat temu przygodę z samorządem, budżet miasta wynosił 40 mln zł, dziś dobija prawie
do 80. Cieszmy się, że szklanka
jest w połowie pełna, a nie w połowie pusta.
I

Interwencje częściowo już są załatwione

ogłębienie rzeki, podłączenia do kanalizacji, chodniki, oświetlenie - to najważniejsze tematy, jakie przedstawili mieszkańcy dzielnicy Pełcznica na otwartym spotkaniu
z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kożuchowiczem i Radnymi Rady Miejskiej.
Spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr
4. Mimo naprawdę niesprzyjającej pogody na rozmowę z samorządowcami przyszło kilkadziesiąt osób - bardzo dziękujemy.
Zdecydowana większość poruszanych spraw dotyczyła kwestii związanych bezpośrednio
z dzielnicą. Np. mieszkaniec ul.
Zamkowej sygnalizował brak
właściwego ciśnienia w instalacji wodnej i zły stan techniczny
rurociągu - na dowód swoich
słów przyniósł nawet fragment
skorodowanego rurociągu, który
zrobił na zebranych spore wrażenie. Burmistrz zadeklarował,
że przyjrzy się sprawie, zresztą
temat wrócił na sesji w dniu 5
grudnia. Pan Aleksander z ul.
Wałbrzyskiej pochwalił wiceprzewodniczącego RM Jana
Klepca za skuteczność w zała-

twianiu interwencji mieszkańców.
Jedna z mieszkanek prosiła
o poprawę bezpieczeństwa drogi
do szkoły.
- Na wysokości zakładu Elmet
brak jest chodnika, chodzą tamtędy małe dzieci, bardzo prosimy o chociażby namalowanie
linii, by oddzielić jezdnię od
chodnika. Na tę kwestię zareagował radny Sławomir Łukawski. - Dziękuję za to zgłoszenie, natychmiast zajmę się sprawą, myślę, że namalowanie linii
to żaden problem - zapewnił.
Temat, jak już pisaliśmy, jest w
trakcie uzgodnień, ZGK czeka
na dodatnią temperaturę, by móc
namalowac pasy - przy minusowych odczytach termometru farbę nie można zastosować.
Mieszkanka dziękowała także
całej Radzie i burmistrzowi za
szybko podjęte działania w kwestii oświetlenia ul. Armii Krajo-

wej oraz miejsca parkingowe dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych, wyznaczone pod Zespołem Szkół Specjalnych. Podziękowała też za wsparcie udzielane szkole zawsze, gdy jest taka
potrzeba.
Dziękując za miłe słowa burmistrz Bogdan Kożuchowicz
podkreślał: - Traktujemy tę szkołę jak naszą, świebodzicką, zawsze możecie Państwo na nas liczyć.
Mieszkańcy zgłaszali także m.
in. uszkodzony chodnik w kierunku cmentarza na ul. Kamiennogórskiej oraz ubytki w nasadzeniach na nekropolii; po raz
kolejny poruszono kwestie poprawy oświetlenia na niebezpiecznych przejściach dla pieszych - burmistrz po raz kolejny
zapewnił, że w 2017 roku gmina
przystąpi do modernizacji oświetlenia w najbardziej newralgicznych punktach miasta (m.in.

na ul. Piłsudskiego, Strzegomskiej, Wałbrzyskiej).
Jeden z mieszkańców prosił
o poprawę drożności rzeki
w okolicach dawnego Klimatora, przy moście. Wskazano także
na lepsze oznaczenie budynku,
w którym mieszkał Jan Mikulicz-Radecki, słynny chirurg.
- Rzeczywiście, trzeba będzie
pomyśle o tablicy informacyjnej
od frontu budynku - potwierdził
burmistrz.
Przedstawiciele szkółki piłkarskiej dla dzieci Volley King
zwrócili się z prośbą o objęcie

Anna Kuhla
Danuta Urbaniak
Krystyna Michalska
G Stowarzyszenie Pomocy na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ewa Wrochna
Eulalia Jennings
Karolina Dwornik
Monika Chlebda
Wanda Andruszko
Marylise Bougaret
G Stowarzyszenie „Wypożyczalnia - Centrum”
Barbara Baran
Katarzyna Kibler
Małgorzata Nosal
Joanna Mazurkiewicz
Robert Mazurkiewicz
Mariola Gajdowska
Elżbieta Dziakowicz

5

przez burmistrza i Radę Miejską
patronatu nad organizowanym
w przyszłym roku turnieju mini
siatkówki.
- W wielką przyjemnością,
zachęcam także do złożenia
wniosku na dofinansowanie
w ramach otwartego konkursu
dla organizacji. Zawsze z chęcią
wspieramy wszystkie działania,
związane ze sportową aktywizacją dzieci i młodzieży - podkreślał burmistrz.
Spotkanie trwało blisko dwie
godziny. Wzięli w nim udział,
oprócz burmistrza Bogdana Ko-

żuchowicza: Zastępca Krystian
Wołoszyn, radni: Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, Sławomir Łukawski, Piotr Krzyśpiak, Dariusz Błaszczyk, Marek Gąsior, Marek Jakubina,
Jarosław Dąbrowski, Tomasz
Czekaj, Mariusz Szafraniec
oraz panie Zofia Marek i Teresa Małecka. Obecny był także
dyrektor Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Paweł Kaczmarek oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej.
I

Mało konstruktywna opozycja

Zapytaliśmy służby miejskie, jak wygląda realizacja spraw,
zgłoszonych m in. na pierwszym ze spotkań, w Miejskim Domu
Kultury i w Cierniach.
Najlepszą wiadomością jest z pewnością ta, że lokatorzy budynku
przy ul. Wałbrzyskiej, którzy w listopadzie nie mieli ogrzewania
ze względu na budowę nowej, gazowej instalacji, już je mają.
Prace, ze względu na czasochłonność uzyskania zgód
i dokumentacji, przeciągnęły się. Decyzję o zmianie ogrzewania
podjęła wspólnota.
Dyrektor MZN Paweł Kaczmarek poinformował,
że w mieszkaniach popłynęło ciepło do kaloryferów dosłownie
kilka dni po spotkaniu.
Rozwiązany został także temat składowanych liści na jednym
z podwórek przy ul. Piłsudskiego - nazajutrz po spotkaniu służby
posprzątały teren.
Plac zabaw przy ul. Granicznej został posprzątany,
ale na ogrodzenie musimy jeszcze poczekać do wiosny.
Uszkodzone płyty na chodniku wiodącym z ul. Piaskowej
na Łączną oraz kładka - zostały uzupełnione.
Kwestia namalowania linii oddzielającej chodnik od jezdni
na drodze wiodącej do SP 4 też jest w trakcie uzgodnień.
A w piątek, 9 grudnia, ZGK będzie montować obiecane ławki
na ul. Browarowej.

Beata Kuzera
Tomasz Bandurka
G Dom Pomocy Społecznej
wraz ze Stowarzyszeniem Charytatywno-Opiekuńczym im. Bł.
Marii Teresy Gerhardinger
Paulina Mikosz
Marlena Prochera
Dorota Dąbrowska
Aleksandra Białek
Kinga Sudor
Paweł Białek
G Polski Związek, Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Józefa Wróblewska
Teresa Małecka
Tadeusz Wargacki
G Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Pelagia Błazik
Zuzanna Zadora
Przemysław Jędrzejczak
G Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom SMYKI
Szymon Kulesza
Natalia Kołodziejska
Oliwia Sowa
Elżbieta Grześkowiak
Magdalena Strzelczyk
G Polskie Stowarzyszenie
Diabe-tyków
Maria Respond
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Na każdym spotkaniu obecny był przedstawiciel opozycyjnego
Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, właściciel jednego
z prywatnych portali internetowych (na którym publikuje się
wyłącznie negatywne opinie o tym, co samorząd realizuje
czy organizuje dla mieszkańców), który zasypywał burmistrza
licznymi pytaniami: a to o nagrody dla urzędników (mimo,
że odpowiedź na piśmie już dostał), a to dlaczego nie ma promocji
jakichś imprez, lub że brak ciekawych imprez kulturalnych
w mieście; że niepotrzebnie gmina inwestuje w budowę lotniska,
że w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma dokumentów
w formie plików indeksowanych. I można by tak jeszcze
wymieniać i wymieniać. Na ostatnim spotkaniu pojawił się z kartką
i długim spisem pytań, które szybko zniecierpliwiły innych
mieszkańców, bo tak naprawdę nie odnosiły się do tego,
czym świebodziczanie żyją. Czyli do spraw bezpośrednio ich
dotykających: owego chodnika, drogi czy oświetlenia.
Nikomu z obecnych na spotkaniu osób pliki indeksowane nie są
do niczego potrzebne. Ale porządny chodnik, nowa droga, ładny
i atrakcyjny teren zielony czy plac zabaw - jak najbardziej.

Nasi Czytelnicy

do kina w MDK
w Miejskim Domu Kultury będzie można już po
drugi zobaczyć najnowsze, światowe produkcje filmo9we.razgrudnia
„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” oraz kolejna od-

słona przygód policjantów spod znaku „Pitbulla” z pewnością
zadowolą kinomanów.
A my rozdaliśmy pięć bezpłatnych wejściówek na seanse,
których sponsorem jest właśnie nasz Miejski Dom Kultury.
„Fantastyczne zwierzęta” zobaczą:
Nadia Wiwer,
Maria Miśta,
Aleksander Konieczny.
A na „Pitbulla. Niebezpieczne kobiety” wybiorą się:
Jakub Dmitruk,
Konrad Konysiewicz.
Odpowiedź na nasze pytanie konkursowe była prosta - oczywiście autorką książki, na podstawie której nakręcono
„Fantastyczne zwierzęta” jest znana angielska pisarka, J.K
Rowling.
Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do następnych! Szczegóły na naszym łamach, czytajcie nas!

Budżet jest, czekamy jeszcze na rozdanie
6

budżet

piątek, 9 XII 2016

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

DOCHODY BIEŻĄCE

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

WYDATKI BIEŻĄCE

budżet

Wieloletnia Prognoza Finansowa
To dokument, który stoi niejako
dodatkowo na straży zgodności
dochodów i wydatków gminy,
sposobów spłaty długu raz jego
kształtowania się na przestrzeni
założonych w prognozie lat.
Zajrzeliśmy do tego dokumentu
by sprawdzić, jak owo
zadłużenie Świebodzic będzie
wyglądać w perspektywie do

roku 2022, bo taki okres
obejmuje WPF.
Oto dane:
2017 - 17 700 000 mln zł
2018 - 14 000 000 mln zł
2019 - 10 350 000 mln zł
2020 - 6 550 000 mln zł
2021 - 2 800 000 mln zł
2022 - 0,00
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Tak kształtował się budżet na przestrzeni ostatnich 9 lat.
Nie ma jeszcze wykonania budżetu za 2016 rok.

Coraz lepsza finansowa perspektywa

DOCHODY BIEŻĄCE
transport i łączność
gospodarka mieszkaniowa
podatki
subwencji oświatowa
pomoc społeczna
oświata i wychowanie
rodzina
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
pozostałe

Rada Miejska
w Świebodzicach na sesji
w dniu 5 grudnia 2016 r.
przyjęła uchwałę
budżetową na 217 rok

Z

godnie z założeniami, dochody
budżetowe gminy w przyszłym
roku wyniosą
86.590.958 zł,
a wydatki
90.370.958 zł.
Deficyt będzie się kształtował
na poziomie 3.780.000 zł. Wy-

datki na inwestycje przekroczą
12.700 tys. zł. I mogą się zwierzyć, bo w 2017 mają ruszyć
wreszcie wyczekiwane przez
samorządy dotacje unijne z ostatniego, jak się mówi, unijnego
programowania.
- Znajdujemy się
w szczególny momencie
sięgnięcia po dotacje
unijne w obecnej perspektywie finansowej
- podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
- Środki mają zostać uruchomione w 2017 r. a to
oznacza, że wiele założeń do
naszego przyszłorocznego bu-

Patrząc z perspektywy chociażby 10 lat widać, jak budżet wzrastał,
jak rosły wydatki na inwestycje, a jednocześnie malało zadłużenie.
W 2017 roku będzie to 17,7 mln zł, czyli jakieś raptem 18%
dochodów (wskaźniki dopuszczają zadłużenie do maksymalnie 60%
dochodów bieżących). Obsługa tego długu w skali roku to niecałe 700
tys. zł. Wieloletnia Perspektywa Finansowa pokazuje, że zadłużenie
będzie systematycznie spadać, więc chyba nie ma powodów do
jakiegoś dramatycznego niepokoju. Wystąpienie jednego z radnych,
zresztą wieloletniego samorządowca ze sporą wiedzą na temat
funkcjonowania samorządu, zatroskanego poziomem zadłużenia,
przytaczającego jakieś wskaźniki - tak naprawdę można odczytać
chyba tylko jako wyraz „obowiązku” opozycji, by być w kontrze.

WYDATKI BIEŻĄCE
734 000, 00 zł
4 990 000 zł
38 342 917 zł
12 706 297 zł
1 868 229 zł
1 344 400 zł
14 169 700 zł
4 269 940 zł
834 475 zł

dżetu opiera się jeszcze na
dochodach własnych. A przecież
gmina nie może i nie chce zatrzymać się w realizacji tych zadań, które wynikają z katalogu
potrzeb mieszkańców: budowa
infrastruktury, tereny pod mieszkalnictwo, produkcję. Dlatego
będziemy posiłkować się kredytem, aby wszystkie te zaplanowane i oczekiwane zadania wykonać.
Ze strony opozycji padł zarzut
o wzroście zadłużenia gminy.
- Przypomnę tylko, że w 2007
roku zadłużenie wynosiło 24
mln zł, a wykonanie budżetu
kształtowało się na poziomie

transport i łączność
gospodarka mieszkaniowa
administracja publiczna
obsługa długu
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
rodzina
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa
kultura fizyczna
pozostałe

około 49 mln zł - przytoczył burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Obecnie dochody zostały podwojone, a zadłużenie zmalało
o jedną czwartą. W 2017 roku
wyniesie 17.700.000 zł i zgodnie
z Wieloletnią Prognozą Finansową będzie maleć. Projekt budżetu gwarantuje absolutne bezpieczeństwo finansowe gminy przy
utrzymaniu dotychczasowej dynamiki inwestycyjnej.
Głos w sprawie zabrał także
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal.
- Przypominam sobie,
jak jeszcze w poprzedniej kadencji była w radzie spora grupa radnych, która zdecydowanie zabiegała i naciskała
burmistrza, by brać jak
najwięcej kredytów i inwestować - przypomniał
radny. - To jest chyba
dobry kierunek tym bardziej, że
sytuacja gminy jest od lat stabilna i bezpieczna.

3 852 000 zł
7 077 855 zł
7 696 114 zł
690 000 zł
21 701 843 zł
752 000 zł
6 087 969 zł
14 758 155 zł
9 345 632 zł
1 350 000 zł
1 982 000 zł
2 367 830 zł

Dochody bieżące: 79 259 958 zł
dochody majątkowe(sprzedaż gruntów i nieruchomości):
w tym kwota:
to planowane dotacje na finansowanie wydatków
związanych z realizacją zadań z udziałem środków UE

Drogi publiczne, transport, łączność - 2 327 000 zł

7 331 000 zł
2 290 000 zł

Deklarację poparcia
budżetu w imieniu Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza wyraziła
także jego szefowa, radna Zofia Marek.
Uchwałę budżetową
poparło 14 radnych,
2 było przeciw (radni
Stowarzyszenia Obywatelskie
Świebodzice), a dwóch radnych
wstrzymało się od głosu. W tym

52 000 zł
800 000 zł
250 000 zł
825 000 zł
400 000 zł

G Wykup i zamiana gruntów
G Budowa przyłączy kanalizacyjnych przy budynkach
G Remonty w mieszkaniach komunalnych,

400 000 zł
123 000 zł

w tym przebudowa i remont budynków zdegradowanych
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

Administracja publiczna - 1 550 000 zł

dniu nieobecnych było dwóch
radnych.
Gmina otrzymała także trzy
pozytywne opinie, dotyczące finansów samorządu z Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie WPF oraz projektu budżetu,
a także w sprawie deficytu gminy.

Nasz sąsiad „zza miedzy”, Wałbrzych, ma o wiele bardziej skomplikowaną sytuację finansową,
a jednak nie zwalnia ani na trochę tempa inwestycji. Jedni wytykają prezydentowi Szełemejowi
nierozważną politykę finansową, inni chwalą za rozwój i pozytywne zmiany w mieście.
Według danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2014 rok wysokość zadłużenia Wałbrzycha
wynosiła 471 mln zł. Natomiast relacja zadłużenia do dochodów - 89,1 proc. Budżet Wałbrzycha
na 2015 roku zamknął się natomiast deficytem w wysokości prawie 61 mln zł. Miasto wydało
aż 618 milionów złotych przy dochodach sięgających 557 milionów. Dług miasta powiększył się
do kwoty prawie 530 milionów, co stanowi 95,1 proc. wykonanych dochodów 2015 roku.
Oznacza to, że w przeciągu roku relacja zadłużenia do dochodów wzrosła o 5,95 punktów
procentowych.
Wałbrzych jest nie tylko najbardziej zadłużonym miastem biorąc pod uwagę relację zobowiązań
do dochodów, ale też najbardziej zadłużonym miastem w przeliczeniu na jednego mieszkańca
- w 2015 roku wynosiło ono 4 565 zł.

I

105 000 zł

G Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Żeromskiego 27
G Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie

1 100 000 zł
450 000 zł

G Termomodernizacja budynków oświatowych
G Przebudowa pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na archiwum UM w Świebodzicach

1 660 000 zł
250 000 zł

Oświata i wychowanie - 1 910 000 zł

12 709 560 zł

ada Miejska zatwierdziła taryfy za wodę i ścieki
dla gminy Świebodzice na 2017 rok. Jak już
R
informowaliśmy Państwa w poprzednim wydaniu,

G budowa ul. Andersa i Fieldorfa w Świebodzicach
G Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety, II etap
G Rewitalizacja ul. Słowackiego wraz z otoczeniem
G Rewitalizacja ul. Krasickiego wraz z terenami przyległymi
G Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego

Gospodarka mieszkaniowa - 628 000 zł

Wydatki ogółem: 90 370 958 zł
Wydatki bieżące: 77 661 398 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Taryfy przyjęte

Łączna kwota wydatków: 12 709 560 zł

Dochody ogółem: 86.590.958 zł

Wałbrzych ma prawie 100% zadłużenia i się nie martwi

Rada zdecydowaną większością głosów przyjęła budżet gminy na 2017 rok

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Polityka społeczna -100 000 zł

G Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 994 56 zł
przy ul. Osiedle Sudeckie 10 na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów

100 000 zł

G Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
G Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej
G Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice
G Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych
G Budowa placu zabaw na ul. Zamkowej

1 000 000 zł
116 000 zł
2 055 000 zł
722 600 zł
100 000 zł

G Przebudowa i remont krytej pływalni
G Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni

1 500 000 zł
700 000 zł

Kultura fizyczna - 2 200 000 zł

stawki nie ulegają zmianie, podwyżek żadnych nie ma. Jedyną zmiataną jest zmiana
stawki abonamentowej o kilka groszy.
- Co to za opłata, czego tak naprawdę
dotyczy? - zadał pytanie radny Andrzej
Olszówka.
Jak wyjaśnił obecny na sesji prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Piotr Zalewski, opłata ta pobierana jest za tzw. gotowość do świadczenia usług odbioru ścieków i dostarczenia wody. Radny poruszył
także kwestię słabszego ciśnienia wody na ul. Zamkowej i stanu rur
doprowadzających wodę - ta sprawa była poruszona na spotkaniu
mieszkańców Pełcznicy z burmistrzem i radnymi. Prezes Zalewski
obiecał, że przyjrzy się tematowi, w kwestii spadku ciśnienia przyznał, ze były w tej sprawie interwencje, przyczyną była m. in. susza
dwa lata temu, a dzielnica otrzymuje wodę z ujęcia głębinowego
i aura miała tu istotny wpływ.
Uchwałę o taryfach poparło 17 radnych, jeden się wstrzymał.

Będzie w Świebodzicach
budynek z windą?
mina przystępuje do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kazimierza Odnowiciela. Chodzi
G
o teren, który kilka lat temu miasto sprzedało prywatnemu inwestoro-

wi. Miał tu powstać obiekt handlowy, ale inwestor zrezygnował z planów. Obecnie działką interesuje się Spółdzielnia Mieszkaniowa,
która chce teren kupić pod budowę budynku wielorodzinnego. Ale,
i tu jest ciekawostka, jak powiedział na sesji burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, byłby to pierwszy obiekt posiadający łącznie z parterem, 5 kondygnacji (w Świebodzicach istnieją budynki tylko do
4 kondygnacji). Co więcej - obiekt byłby wyposażony w windę.
Z informacji, przedstawionych na sesji wynika, że toczą się w tej
sprawie negocjacje, a konieczność zmiany planu wynika z przywrócenia na terenie funkcji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Rekordowe dochody
Na takim poziomie dochodów Świebodzice jeszcze nie odnotowały. Ponad 86 mln zł to kwota imponująca, choć trzeba zaznaczyć,
że ponad 9 mln zł to dotacja z budżetu państwa na 500 +. Dodajmy - pierwsze chyba zadanie, zlecone samorządom, które w pełni
finansuje budżet centralny. Ale patrząc chociażby na wydatki oświatowe - tu samorząd do subwencji oświatowej dokłada tak naprawdę
drugie tyle. Z budżetu państwa dostajemy 12,7 mln zł, a wydajemy ponad 21 mln zł. I co roku ta różnica utrzymuje się na podobnym
poziomie, ale efekty widzimy wszyscy: odnowione, stermomodernizowane, doposażone placówki oświatowe w gminie.
Podobnie pomoc społeczna - wystarczy popatrzeć na wykres i kwoty tego, co otrzymujemy z budżetu państwa, a tego, co wydajemy.
Dotacja to niecałe dwa miliony - a wydajemy ponad 6 mln zł. Różnica także pochodzi z budżetu gminy, to środki, które gmina musi
co roku zapewniać na wszelkiego rodzaju świadczenia, m.in pieczę zastępczą, itp.

ZGK przejmuje
cmentarze
d 1 stycznia 2017 roku cmentarzami komunalnymi na terenie
miasta będzie administrować ZGK Świebodzice sp. z o.o.
O
Dotychczas przez wiele lat robił to Hades.

Dom jak marzenie
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Zakapturzony bandzior
zaatakował i okradł kobietę
rzestępcy robią się coraz zuchwalsi. 23 listopada
nieustalony do tej pory mężczyzna podbiegł do
P
kobiety i wyrwał jej torebkę, w której była znaczna

B

Obiekt będzie miał nie tylko najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny, ale
też i takie udogodnienia, jak chociażby sztuczna plaża

to przydatne do tworzenia specyfikacji przetargowej na wyposażenie
świebodzickiego domu.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, gmina jest w pełni zdeterminowana, aby wybudować Dom Złote-

go Wieku w formule ppp (partnerstwo publiczno-prywatne). Prowadzone są już zaawansowane negocjacje z inwestorem, który jest zain-

Bezpiecznie „wylądowali”

czy. Na spotkanie zaprosili swoich
sympatyków i przyjaciół, wśród
nich Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza.
Miniony sezon z pewnością należał do udanych, jak podkreślał prezes TLŚ Grzegorz Glegoła, Towarzystwo prowadziło ożywioną
działalność na gminnym lotnisku,
odbył się m. in. doroczny Piknik
Lotniczy, piloci i szkoleniowcy zaliczyli także udany rok pod względem osiągnięć wyszkoleniowych
i sportowych. Był to także bezpieczny okres, co zawsze podkreślają na
swoich spotkaniach.

teresowany wybudowaniem obiektu.
I

W spotkaniu wzięli także udział
m. in. przewodniczący komisji spadochronowej Aeroklubu Polskiego,
wiceprezes Aeroklubu Poznańskiego, Prezes Wojskowego Klubu Sportowego Skrzydło ppłk Krzysztof
Szopiński, Prezes Aeroklubu Ziemi
Wałbrzyskiej Jerzy Siatkowski,
właściciel Muzeum Broni i Militariów z Witoszowa Stanisław Gabryś, szef szkoły lotniczej Aeromania Andrzej Binkowski.
Życzymy naszym drogim lotnikom tyle samo lądowań, ile startów,
kolejnego, udanego sezonu i łagodnej zimy - bo jak wiadomo, loty na
naszym lotnisku odbywają się przez
cały rok.
I

Dziękujemy Panu Piotrowi Strzeleckiemu
za udostępnienie zdjęć z uroczystości.

Zakrwawiony mężczyzna
w bramie

Będzie odpowiadał za uduszenie żony
sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia
przeciwko Łukaszowi M., który
w kwietniu tego roku udusił swoją
żonę. Justyna zginęła, bo chciała
uciec z małżeństwa, które okazało
się koszmarem, a nie sielanką.
Zazdrośnik kontrolował ją, odcinał
od znajomych i przyjaciół, ciągle
o coś podejrzewał. Gdy zdecydowała się odejść - odeszła na zawsze...

Łukasz M., choć od początku był
głównym podejrzanym, nie przyznawał się do zabójstwa. Mówił najpierw, że wraz z żoną zostali napadnięci przez nieznanego mężczyznę.
On stracił przytomność, a gdy się
obudził, żona już nie żyła. O napadzie miały świadczyć rany od noża,
jakie Łukasz miał na szyi i rękach.
Ale w trakcie przesłuchać przyznał
się, że to on udusił Justynę, w trakcie kłótni małżeńskiej, lecz że był to
wypadek. Twierdził, że żona wpadła

prawa jest ciekawa. 25 listopada na terenie ogrodów działkowych Wrzos zatrzymano dwóch
S
młodych mężczyzn. 24-letni Mateusz Z. i 30-letni

Zgrzebnicki widnieje także na liście najbardziej
poszukiwanych przestępców w Europie!
Na www.eumostwanted.eu znajdują się nazwiska
i wizerunki zabójców, porywaczy, terrorystów,
przemytników i innych - wszyscy skazani
lub podejrzani o popełnienia najpoważniejszych
przestępstw. Figurujący na liście zabili
lub w nieodwracalny sposób zmienili życie
swoich ofiar. Każdy z tych przestępców ma
status zbiega, uciekają przed odpowiedzialnością
i karą za swoje czyny. To sprawia, że ofiary,
ich krewni i przyjaciele nie czują się bezpieczni.
Pomóżmy im, uczyńmy czas świąteczny
bezpieczniejszym przez jak najszybsze złapanie
poszukiwanych.

§ POD PARAGRAFEM

o będą bolesne chwile dla rodziny i ponowne rozdrapywanie
T
krwawiącej rany - do świdnickiego

Co na działkach robili
policjanci z wydziału
kryminalnego z Wrocławia?

Bartosz G. zostali zatrzymani pod zarzutem posiadania 34 gram amfetaminy. Nie jest to jakaś powalająca ilość, tym bardziej więc może zastanawiać
fakt, dlaczego zatrzymania dokonała aż „wojewódzka”?
Ciekawostek jest tu więcej - jak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie, jeden z mężczyzn to dobry kolega... Grzegorza Zgrzebnickiego, poszukiwanego
już prawie od pół roku świebodziczanina, podejrzanego o zabójstwo swojego sąsiada, Piotra A. Czy
wrocławscy policjanci mieli cynk, że Zgrzebnicki
ukrywa się na działkach? Swego czasu ciągle ktoś
zgłaszał, że widział podejrzanego właśnie gdzieś na
terenie ogródków działkowych, jednak nigdy te
informacje się nie potwierdziły. Jednak fakt, że na
terenie Świebodzic działała grupa operacyjna
z KWP wskazuje, że coś było na rzeczy.
Grzegorz Zgrzebnicki jest poszukiwany listem
gończym. Jest podejrzewany o brutalne zabójstwa
Piotra A., swojego sąsiada. Chłopak zginął od
ponad 30 ciosów nożem. Dramat wydarzył się
w lipcu tego roku. Do dziś ni wiadomo, co się dzieje z domniemanym zabójcą.
W jego poszukiwania zaangażowany jest wydział
poszukiwawczy z Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu - tzw. łowcy cieni.

FOT. PIOTR STRZELECKI

złonkowie Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach traC
dycyjnie podsumowali sezon lotni-

kwota pieniędzy.
Była godzina 17:30, w środę, 23 listopada. Właścicielka agencji ubezpieczeniowej znajdującej się
przy ul. Królowej Elżbiety właśnie opuszczała firmę. Gdy zmierzała w stronę auta, nagle podbiegł do
niej mężczyzna, prysnął gazem w twarz i wyrwał torebkę. Napastnik uciekł w kierunku ul. Chrobrego.
Przerażona kobieta dotarła do domu i zawiadomiła policję. Na szczęście nie ucierpiała, nie liczą podrażnionych oczu, ale straciła telefon, dokumenty
oraz około 5 tys. zł utargu.
Patrol ruszył na poszukiwania, jednak trudno
było tak naprawdę je prowadzić, bo brak było rysopisu napastnika. Szczupły, w kapturze - to wszystko,
co zdołała zapamiętać zaatakowana kobieta.
Jeśli ktoś z Państwa przypadkowo widział to zdarzenie i może coś wnieść do śledztwa - prosimy
o kontakt z Komisariatem Policji w Świebodzicach
lub na telefon alarmowy 112.

FOT. ADRIAN SZEWCZYK

urmistrz Bogdan Kożuchowicz i dyrektor Miejskiego Ośrodka Zdrowia
Adrian Szewczyk wzięli
udział w jednodniowej wizytce studyjnej w nowo powstającym domu
opieki na osobami starszymi w Żninie.
Obiekt buduje prywatny inwestor, będzie on miał charakter placówki, która będzie oferować zarówno indywidualną opiekę medyczną z kompleksową rehabilitacją, jak i nowoczesne SPA i wypoczynek w pełnym komforcie. Obiekt
powstaje od podstaw, a ma być oddany do użytku w III kwartale 2017
roku.
- Naszym celem było zapoznanie
się przede wszystkim z wyposażeniem takiego miejsca, pod kątem
naszego Domu Złotego Wieku - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Wprawdzie nasza placówka będzie
miała jednak nieco inny charakter,
ale chodziło nam przede wszystkim
o zobaczenie, jaki sprzęt może zaoferować tego typu ośrodek. Będzie

w szał i zaatakowała go nożem, ale
prokurator nie dał wiary jego zeznaniom. Rany, które mężczyzna miał
na ciele, najprawdopodobniej sam je
sobie zadał, by upozorować napad.
Wątpliwości było więcej, na niekorzyść mężczyzny zeznawali także
rodzina i przyjaciele dziewczyny,
potwierdzając informacje o chorobliwej zazdrości Łukasza.
Mężczyzna tuż po zdarzeniu został aresztowany. Będzie odpowia-

listopada dyżurny świebodzickiego komisariatu otrzymał niepokojące zgłoszenie
21
- w bramie jednego z budynków na ul. Kopernika

dał za zabójstwo, za co grozi od 8 lat
więzienia nawet do dożywocia.
Justyna została pochowana pod
swoim panieńskim nazwiskiem.
Ro-dzina nie chciała, by miała cokolwiek wspólnego z człowiekiem,
który miał być dla niej oparciem
i otaczać miłością. Tymczasem okazał się zabójcą.

leży zakrwawiony mężczyzna.
Wysłany na miejsce patrol rzeczywiście zastał
człowieka, leżącego w kałuży krwi, z rozciętą głową.
Wezwano pogotowie, mężczyzn został odwieziony najpierw do szpitala Latawiec, a następnie do
wałbrzyskiego szpitala górniczego, gdzie przeszedł
operację.
Czy mężczyzna został napadnięty i pobity?
Policja nie stwierdziła działania osób trzecich.
Ustalono, że mężczyzna nadużywa alkoholu i rana
na głowie mogła być efektem uderzenia o posadzkę
w wyniku ataku padaczki.
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pojechało do Przylądka Nadziei!

A oto i autorki „zamieszania”: Justyna Gąsior i Agnieszka
Różycka

Akcję wsparł burmistrz naszego Miasta, Bogdan Kożuchowicz,
i wiele wspaniałych osób

M

akcji. Wraz z drugą nauczycielką, Justyną Gąsior, zainicjowały zbiórkę na swoich profilach
w mediach społecznościowych.
I fala wielkiej życzliwości ruszyła.
Pluszaki zbierano m. in. na
miejskiej siłowni, pod okiem
Mateusza Brzuchacza, instruktora fitness, pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego podarowali misie,
a także mnóstwo osób, które
dowiedziały się o akcji właśnie
z Facebooka.
Efektem jest 390 pluszaków,
które 28 listopada pojechały do
dzieci. Do prezentów dołączony
jest album ze zdjęciami darczyńców.

isiowy Sztab - jak
się na roboczo nazwali organizatorzy
akcji zbierania misiów dla dzieci z Przylądka Nadziei - okazał się bardzo skuteczny. Udało się zaangażować
w zbiórkę mnóstwo ludzi a efekt
jest taki, że w poniedziałek, 28
listopada, ze Świebodzic do
Wrocławia wyruszyło 390 maskotek. Chore dzieci dostały od
nas wielką porcję miłości i ludzkiej solidarności. Brawo, Świebodzice, brawo „Integracyjna”!
Akcja „Podaruj misia”, zorganizowana przez Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach, przerosła
oczekiwania organizatorów. Mi-

sie dla chorych dzieci przekazywali mieszkańcy całego miasta,
uczniowie świebodzickich szkół,
a także burmistrz Bogdan Kożuchowicz i pracownicy magistratu, zaprzyjaźnione firmy
i instytucje ze Świdnicy, słowem
mnóstwo życzliwych i wrażliwych osób.
Wzruszające podsumowanie
akcji odbyło się w szkolnym
holu w piątek, 25 listopada.
- Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przyłączyli
się do naszej akcji, szczególnie
panu burmistrzowi, bo od momentu, gdy ją wsparł, ruszyła
lawina i jej efekty widzimy dzisiaj - mówiła wzruszona Agnieszka Różycka, pomysłodawczyni

Na prośbę zainteresowanych, działających
w interesie prawnym małoletniego, przepraszamy za użycie zdjęcie chłopca przebranego za Marszałka Józefa Piłsudskiego
podczas miejskich uroczystości z okazji 11
Listopada, bez zgody opiekunów prawnych.
Zdjęcie ukazało się w wydaniu GŚ nr 258
z dnia 25 listopada br.

Czujemy się jednak w obowiązku wyjaśnić,
że celem Redakcji nie było w żadnym
wypadku naruszenia dobrego wizerunku
dziecka. Chłopiec został sfotografowany
w momencie, gdy znajdował się pod opieką
osoby dorosłej, która nie wyraziła ku temu
sprzeciwu - ale także nie poinformowała nas,
że nie jest prawnym opiekunem dziecka.

- Każdy z Was, kochani, podarował nie tylko przytulankę, ale
dał też cząstkę swojego serduszka, dziękuję za tę piękną akcję,
do której z pewnością wszyscy
przyłączyli się z wielką radością
- mówił podczas uroczystości
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przy okazji wręczono także
dyplomy i nagrody książkowe
dla maluchów, które pięknie się
przebrały - oczywiście za misie!
Zbiórka pluszaków miała jeszcze jeden wymiar - dedykowana była pamięci dzielnego pacjenta Przylądka Nadziei i ucznia szkoły, Piotrka Różyckiego.

Ponadto chłopiec był w charakteryzacji
(okulary, wąsy, czapka, mundur), nawiązującej do postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, i znajdował się na miejskiej uroczystości z okazji Święta Narodowego, więc
zdjęcie miało charakter czysto kontekstowy,
ilustracyjny.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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Tak wyglądał szkolny hol tuż przed podsumowaniem zbiórki

A taki wpis na profilu Justyny Gąsior pojawił się
tuż po zakończeniu akcji
W „Przylądku Nadziei” we Wrocławiu rocznie leczy się 7000
dzieci. Podczas akcji zebrano prawie 6000 miśków. Bardzo się
cieszymy, że nasz wkład jest tak duży - dzięki cudownym ludziom,
których nie brakuje w naszym otoczeniu. Prawie na cały rok
wystarczy przytulanek dla małych, dzielnych Pacjentów.
A naszym uczniom -mam nadzieję - zorganizowaliśmy
najpiękniejsza lekcję miłości i solidarności. Wierzymy
- za Nelsonem Mandelą - że edukacja jest najsilniejszą bronią,
którą można zmienić świat! Do zobaczenia w przyszłym roku!
Już szukamy tira do wypożyczenia! Pozdrawiamy i dziękujemy!
Sztab Misiowy: Agnieszka Różycka, Justyna Gąsior, Mateusz
Brzuchacz.

Świebodzicki sztab WOŚP już działa!
leż oni są szybcy. Nasi lokalni
sztabowcy Wielkiej Orkiestry
A
Świątecznej Pomocy spotkali się

już, by wstępnie omówić organizację styczniowego Finału.
Przyszłoroczne, wielkie orkiestrowe granie, odbędzie się 15
stycznia. Będzie to 25. Finał
WOŚP.
Sztabem w Świebodzicach nieodzownie dowodzi Zofia Marek.
- Mamy już 110 wolontariuszy,
a więc jest moc! - śmieje się szefowa sztabu. - Zabieramy się ostro do
pracy.
To już 16. Finał w Świebodzicach, któremu szefuję (zasada jednoosobowej odpowiedzialności organizacji Finałów), ale bez współpracy i wsparcia ogromnej grupy ludzi,
władz miasta, placówek oświatowych, służb porządkowych, osób
prywatnych i różnych organizacji
realizacja takiego przedsięwzięcia
nie byłaby możliwa. Od samego
początku historii naszych Finałów
możemy liczyć na wsparcie
Spółdzielni Mieszkaniowej i wielu

sponsorów, wiernych Przyjaciół
WOŚP.
Lokomotywą większości działań
jest młodzież, uczniowie świebodzickich szkół. To oni będą z puszkami kwestować na ulicach miasta,
to oni poszukują pomysłów na
atrakcyjny program artystyczny,
dają nam dorosłym, nauczycielom,
rodzicom powera do działania.
A jak do tego dołożymy mnóstwo serdeczności płynących od
mieszkańców Świebodzic, ich hojność, potrzebę pomagania innym,
to bez względu na zimową aurę, na
podziały polityczne, po raz kolejny
zagramy w Świebodzicach w klimacie miłości, z sercem na dłoni.
„Świebodzice to miasto pięknych ludzi” - to słowa Jurka Owsiaka skierowane do nas w czasie ostatniej wizyty w Fundacji w Warszawie.
Zatem zapraszamy wszystkich
mieszkańców Świebodzic, bądźcie
15 stycznia z nami!
Wydarzenie to, jak zwykle, Honorowym patronatem objął Bur-

mistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

„Na ratunek Świętemu
Mikołajowi”
10
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA PRACUJE

W samo południe 6 grudnia
2016 r. piętnaścioro dzieci
w wieku 7-8 lat wraz z opiekunami Panią Katarzyną Bońkowską, Aleksandrą Szymecką oraz radnymi MRM i opiekunem Piotrem Krzyśpiakiem
wyruszyło na ulice naszego miasta w poszukiwaniu św. Mikołaja. Wprowadzeniem do gry był
film przygotowany przez radnych, na którym dzieci zobaczyły samo porwanie Mikołaja oraz
pierwszą wskazówkę - gdzie należy go poszukiwać. Podczas gry
uczestnicy w pięcioosobowych
grupach odwiedzili takie miejsca
jak: Biblioteka Miejska, Fabrykę

Słodyczy „Śnieżka”, Ratusz
a także Miejski Dom Kultury
w którym nastąpił punkt kulminacyjny spotkania - wręczenie
okolicznościowych paczek ze
słodkościami oraz medali za
udział w grze. Podczas wykonywania zadań dzieci miały okazję
do wykazania się swoimi zdolnościami plastycznymi tworząc
wielki łańcuch i świąteczne
ozdoby, a także koncentracją
w rozwiązywaniu zagadek czy
układaniu puzzli. Za każde dobrze rozwiązane zadanie dzieci
otrzymywały kolejne wskazówki, aby dotrzeć do celu i odnaleźć Świętego Mikołaja. Podczas całej gry nie zabrakło przygotowanych dla dzieci słodkości, płynącej czekolady czy ciepłego kakao i ciasteczek. Podsumowaniem naszego spotkania
były gry i zabawy z elfami i uratowanym Świętym Mikołajem.
Dziękujemy Radnemu Rady
Miejskiej - Panu Piotrowi Krzyśpiakowi za zasponsorowanie
całości przedsięwzięcia, a także
wszystkim zaangażowanym
w realizację gry: Burmistrzowi
Miasta Świebodzice - Panu Bog-

danowi Kożuchowiczowi, Dyrekcji Biblioteki Miejskiej - Pani
Małgorzacie Grudzińskiej,
Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury - Pani Agnieszce Gielacie,
Kierownikowi Sklepu Firmowego „Śnieżka” - Pani Katarzynie
Kuraś, Dyrekcji SP3 - Pani Jolancie Styrnie-Grossman. Już
dziś zapraszamy na kolejną edycję Świątecznej Gry Miejskiej
Od Redakcji: Brawo, młodzi
radni, świetny pomysł z mikołajkową Grą Miejską, sprawiliście
dzieciakom mnóstwo frajdy
i pokazaliście, że wystarczy
dobry pomysł i chęć do działania, by zrobić coś naprawdę cie-

kawego. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne, równie

FOT. MRM

P

od takim hasłem 6 grudnia spędziła w tym roku
grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 uczestnicząc w I Świątecznej Grze Miejskiej zorganizowanej przez Młodzieżową Radę
Miejską w Świebodzicach. Całe
przedsięwzięcie jest efektem inicjatywy dwojga radnych - Darii
Kuleszy oraz Patryka Dworzyńskiego, którzy przeprowadzili grę opierając się o metody
wyniesione z Seminarium Historii Lokalnej - aktywizujące
metody nauczania historii, które
odbyło się pod koniec października bieżącego roku.

Ruszają z KOPERTĄ ŻYCIA
ŚWIEBODZICKA RADA SENIORÓW

Ś

wiebodzicka Rada Seniorów przystępuje do realizacji swojego
pierwszego projektu. Będzie to
koperta życia - która może uratować
życie tak naprawdę każdemu, a zwłaszcza osobie starszej.
Gminna Rada Seniorów działa od
czerwca br.
- Nasze zadanie to pracować na rzecz
wszystkich grup senioralnych - tak, aby
nasze miasto było przyjazne osobom
starszym - mówią członkowie Rady.
Wkrótce zostanie uruchomiony punkt
kontaktowy, za pośrednictwem którego
każdy senior w Świebodzicach będzie

się mógł podzielić ważną informacją,
tym, co cieszy, a co sprawa kłopoty
jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta
pod kątem potrzeb osób będących
w jesieni życia.
Pierwszym owocem takich właśnie
potrzeb będzie koperta życia.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych
i polega na umieszczeniu w specjalnie
przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na
leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet

z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu
i zarazem jest łatwo dostępne. Informacje będą pomocne służbom ratowniczym w sytuacjach zagrożenia zdrowia
lub życia.
- Dążymy do tego, aby każdy mieszkaniec Świebodzic w wie-ku 65+ oraz
osoby niepełnosprawne, samotne otrzymały bezpłatnie taką kopertę - zapowiadają nasi seniorzy z Rady Seniorów.
Pierwsze fundusze, które ŚRD zamierza przeznaczyć właśnie na ten cel,
będą pozyskiwanie podczas zbliżające-

go się Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Na stoisku seniorzy będą sprzedawać
własnoręcznie wykonane produkty. Dochód zostanie przeznaczony na kopertę
życia.
W akcję szczególnie zaangażowały
się panie: wiceprzewodnicząca ŚRD
Zofia Czernikowska, Irena Czapkowska oraz Halina Blaźniak. Wspiera ją także Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach.
Życzymy powodzenia i zachęcamy
świebodziczan do od-wiedzenia stoiska
naszych energicznych seniorów podczas jarmarku.

oryginalne, inicjatywy.
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Zapraszamy na Jarmark
Bożonarodzeniowy
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rzez cały tydzień, od 11
do 18 grudnia na naszym
Rynku będzie się odbywać Jarmark Bożonarodzeniowy. Oprócz pięknych rzeczy i pysznych smakołyków do
zakupienia - np. na prezent pod
choinkę (albo samej choinki!, bo
będą piękne i żywe), organizatorzy czyli Urząd Miejski w Świebodzicach przygotowali też mnóstwo imprez towarzyszących.
Serdecznie zapraszamy!

Poczujmy radosny klimat świąt
 BOGDAN KOŻUCHOWICZ
 Burmistrz Świebodzic

- Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rynku. I to nie
tylko po to, by zrobić świąteczne zakupy, bo
przecież nie prezenty i ich kupowanie są sensem Bożego
Narodzenia. Jarmarkowi towarzyszyć będzie wiele ciekawych
wydarzeń, przede wszystkim występy uczniów ze świebodzickich
szkół, którzy poprzez muzykę i śpiew z pewnością wprowadzą nas
w wyjątkową atmosferę przedświąteczną. Będzie też mnóstwo
atrakcji dla najmłodszych: przejażdżki osiołkami, teatrzyk,
animacje i wiele innych. Warto choć na chwilę zajrzeć do Rynku,
by poczuć radosne oczekiwanie na najpiękniejsze święta w całym
roku.

11-18 grudnia, godz. 11:00-18:00, Rynek

Program Jarmarku

11 GRUDNIA
12:00-15:00 Pokaz szczudlarzy
13:30 Uroczyste otwarcie Jarmarku
13:30-17:30 Świąteczne zdjęcia dla dzieci z Mikołajem - fotoboksik
13:40 Występ chłopców z Domu Pomocy Społecznej
13:55 Występ uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych pn. „Siedem Reniferów”
14:00-16:00 Przejażdżki na osiołkach
14:10 Koncert gwiazdkowy Małgorzaty Pauki, część I
14:30 Teatr dla dzieci pn. „Mikołajkowe Coś”
15:15 Koncert gwiazdkowy Małgorzaty Pauki, część II
15:35 Gotowanie z Jakubem Łukaszonkiem - uczestnikiem programu Master Chef
16:30 Mikołajkowa ZUMBA
12 GRUDNIA
16:00 Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 pn. „Świąteczne Pląsy”
16:30 Występ artystyczny dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”
16:40 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową
17:00 Świąteczne animacje dla dzieci z aktorami
13 GRUDNIA
16:00-16:30 Występ uczniów z Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
pn. „Grudniowe Impresje Dwójki”
Wesołe konkursy z nagrodami
14 GRUDNIA
16:00-16:30 Występ uczniów z Zespołu Szkół Integracyjnych „Świąteczne inspiracje”
Wesołe konkursy z nagrodami
15 GRUDNIA
16:00-16:30 Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 pn. „W świątecznym nastroju”
Wesołe konkursy z nagrodami
16 GRUDNIA
11:00-17:00 Bajowy domek św. Mikołaja - pisanie listów
15:00-18:00 Blok Artystyczny Miejskiego Domu Kultury
17 GRUDNIA
12:00-15:00 Pokaz szczudlarzy
14:00-16:00 Przejażdżki na osiołkach
15:00 Teatr dla dzieci pn. „Kramik Dziadka Mikołaja”
15:00-17:00 Pakowanie świątecznych prezentów
16:00 Świąteczny koncert jazzowy Magdaleny White
18 GRUDNIA
13:30-14:00 Rozgrzewająca ZUMBA
14:00-16:00 Przejażdżki na osiołkach
14:00-17:00 Gwiazdkowe animacje dla dzieci
15:00-17:00 Pakowanie świątecznych prezentów

A ponadto:
 Stoisko Gminnej Rady Seniorów: wypieki, ciepłe napoje
 OSiR Świebodzice - zaprasza do swojego punktu, gdzie sprzedawane będą karnety
promocyjne, gwiazdkowe, piękne dekoracje doskonale nadające się na prezent
 Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze - czyli przepyszne pierniki od sióstr de Notre
Dame, będą występować chłopcy z DPS
 sprzedaż jemioły, choinek, żywe zwierzaki,
 koniecznie zabierzcie prezent do darmowego spakowania!

jarmark
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Wesołe harce Mikołaja
12
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W Gimnazjum nr 1 rozdano także paczki dla dzieci z rodzin
objętych wsparciem

Wspólne zabawy na scenie i pod sceną
Kolorowa scena pełna balonów, bałwanków i świątecznych atrybutów, a na niej wesoły elf - takie rekwizyty pojawiły się 6 grudnia
pod miejskim ratuszem

Był Święty Mikołaj,
Reniferek, Bałwanek,
wesołe zabawy, i nawet
śnieg poprószył!
A zatem tegoroczną
zabawę mikołajkową
pod ratuszem
z pewnością można
zaliczyć do udanych

S

potkanie z Mikołajem 6
grudnia w Rynku to tradycja w naszym mieście.
Na zabawę zapraszają co
roku
Burmistrz
Bogdan
Kożuchowicz oraz Radni Rady
Miejskiej w Świebodzicach. Tak
było i w tym roku. Dla milusińskich przygotowano moc atrakcji, zabawy i konkursy, wręczenie nagród dla autorów najpiękniejszych ozdób choinkowych nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych w ramce obok.

Dzieci przywitał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
- Kochani, cieszę się, że jest
nas tak wiele, mam nadzieję, że
będziecie się świetnie bawić - po
czym nastąpiło wspólne odliczanie i uroczyste zapalenie choinki
przed ratuszem.
Gdy drzewko pięknie rozbłysło, jak za dotknięciem magicznej różdżki zaczął padać śnieg.
Okazało się, że to sprawka
szczudlarzy, którzy użyli papierowych płatków. Ale już po
chwili zaczął padać ten prawdziwy, biały i mokry śnieg, dodając
uroku i frajdy całej zabawie.
Wszyscy, którzy w tym czasie
znaleźli się w Rynku, byli
częstowani słodkościami przez
Świętego Mikołaja. Na scenie
wesołe elfy bawiły dzieci piosenkami i wierszykami, do konkursów zaproszono także maluchy wraz z rodzicami.
I

Jeden z milszych momentów - nagrody dla zwycięzców konkursu
na najładniejszą ozdobę świąteczną
Zdjęcia z Mikołajem albo Bałwankiem - obowiązkowe
Zaczęliśmy od wspólnego zaświecenia światełek na choince

Wyjątkowa choinka Michała
Warto dodać, że specjalną nagrodę ufundowaną przez firmę
Śnieżka-Invest otrzymał Michał Mielczarek, który zrobił
fantastyczną choinkę z... papierków po cukierkach Śnieżka.
Prezes zakładu, gdy zobaczyła dzieło, uznała, że taka praca
i oryginalny pomysł, muszą zostać dodatkowo docenione.
Brawo Michał!

A kilka godzin wcześniej, w Gimnazjum nr 1, około 130 dzieci
z rodzin objętych wsparciem, otrzymało mikołajkowe paczki
ze słodyczami. Wręczał je, oczywiście, Święty Mikołaj.

Pamiątkowe zdjęcia pod choinką, z udziałem burmistrza Bogdana
Kożuchowicza

Michał Mielczarek, podwójny laureat, nagrodzony także przez
Śnieżkę

Laureaci konkursu na Najładniejszą ozdobę
bożonarodzeniową
I Kategoria przedszkola
I miejsce Marcel Naronowicz - Publiczne Przedszkole Nr 3
II miejsce Bartek Stanisławski - Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
III miejsce Ola Wojno - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”
G Wyróżnienia
Helenka Kosmalska - Publiczne Przedszkole Nr 3
Aleksandra Kierczyńska -Publiczne Przedszkole Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Ewa Stawiak - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka
Puchatka”
Nikodem Nogalski - Publiczne Przedszkole Nr 3
Samuel Chuchla - Publiczne Przedszkole Nr 3
Nicola Zarzycka - Oddział Przedszkolny przy Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych
Maja Dobrzańska - Oddział Przedszkolny przy Publicznym
Zespole Szkół Integracyjnych
Karol Matecki - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Fabian Dłużewski - Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4
I Kategoria szkoły podstawowe
I miejsce Oliwia Mendelewska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
II miejsce Michał Mielczarek - Publiczna Szkoła Integracyjna
III miejsce Julia Kłodowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
G Wyróżnienia
Urszula Stawiak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Filip Andrasz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Nadia Matracka - Publiczna Szkoła Integracyjna
Wiktoria Liberda - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Karolina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Kamil Fuks - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Michalina Drzał - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Zuzanna Partyka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
I Kategoria gimnazja
I miejsce Jakub Dmitruk - Publiczne Gimnazjum Nr 1
II miejsce Jakub Bednarek - Publiczne Gimnazjum Nr 2
III miejsce Jakub Nowak - Społeczne Gimnazjum Akademickie
G Wyróżnienia
Marcel Madeja - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Darek Pietrzykowski - Zespół Szkół Specjalnych
Alan Lemański - Zespół Szkół Specjalnych

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

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

- Żona, Rodzeństwo i Rodzina

- Syn, Brat, Bratowa i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Wiesława Fijałkowskiego

Ś.P. Adolfa Mikosz,

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

Ś.P. Alicji Kalafut

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

Ś.P. Bronisławę Zielecką
- Siostry i Brat z Rodzinami

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Witolda Potockiego,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mama, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Bronisławy Kornalewicz

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Ś.P. Bogdana Drajem

Ś.P. Krystyny Chmielewskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuk, Brat i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Bogumiły Sobieraj

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

Ś.P. Zygmunta Kuziołę

- Żona, Dzieci, Wnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zbigniewa Kota,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Siostry i Rodzina

Spotkanie z wyjątkową
kulturą
kultura/oświata
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iękne, ludowe stroje, fantastyczne głosy, pieśni
narodowe Uzbekistanu
i przede wszystkim - najpiękniejsze utwory z repertuaru
Anny German zabrzmiały w piątek, 2 grudnia, w Sali Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach.
Koncert w wykonaniu artystów z Urgencza w odległym
Uzbekistanie zgromadził bardzo
liczną publiczność. Artyrtki pojawiły się w Świebodzicach
dzięki osobistym kontaktm księdza Andrzeja Białka, proboszcza z parafii pw. Św. Franciszka,
który przebywał kiedyś w Urgenczu.
Artyści od razu zyskali sympatię widowni, nie tylko dzięki
wspaniałemu wykonaniu utworów, ale także i zaproszeniu do
wspólnego tańca.

Artystki:

G Zulfiya Madaminova - pre-

legentka, prowadząca koncerty,
G Manzura Xikmatova - wokalistka,
G Anastasiya Allanazarova
- wokalistka,
G Yuliana Krukovskaya
- fortepian
wystąpiły w Świebodzicach
jeszcze raz - podczas niedzielnej
mszy świętej w kościele Św.
Franciszka.

czyli spotkanie
z uczniami Gimnazjum
nr 1 w Świebodzicach
POLUBIŁEM BIBLIOTEKĘ

M

iejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny zorganizowała spotkanie z młodzieżą. Tematem spotkania były
tradycje literatury fantastycznej i historia jej powstania.
Tego czwartkowego dnia miałyśmy wrażenie, ze młodzież
z zaprzyjaźnionego gimnazjum bardzo lubi naszą bibliotekę, co właśnie wyraziło się
w spontanicznej rozmowie,
gdzie padło zdanie: „polubiłem
bibliotekę”. Jeśli tak mówi najmłodsze pokolenie o losy woluminów i naszej placówki
jesteśmy spokojni!
Podczas dyskusji zostały
omówione tradycje literatury
fantastycznej, które sięgają
początków XIX w., a prakursorami są tacy autorzy jak Mary
Shelly, Jules Verne, H.G. Wells,

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

- To było fantastyczne wydarzenie, pieśni Anny German
w wykonaniu uzbeckich artystek
były tak poruszające, że wiele
osób miało łzy w oczach, prosimy o więcej takich kulturalnych
i wyjątkowych przeżyć duchowych - powiedziała nam po koncercie jedna z uczestniczek.

E.T.A. Hoffmann i E.A. Poe
oraz polscy autorzy Jerzy Żuławski i Stanisław Lem. Obecnie ten gatunek nie jest powiązany tylko i wyłącznie z literaturą, ale jest szeroko wykorzystywany w filmach, sztuce oraz
grach komputerowych.
Fantastyka cieszy się ogromną popularnością i jest najchętniej czytanym gatunkiem przez
młodzież. XXI wiek to czas,
kiedy książka znalazła sporo
rywali w postaci gier czy filmów. Jednak co by się nie
działo książka zawsze pozostanie tworzywem dla innych
sztuk, dlatego dla lepszego
zobrazowania tematu na zakończenie obejrzeliśmy film „Jupiter: Intronizacja” wyreżyserowanego przez Lanę i Andy’ego Wachowskich.

FOT. MDK
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Jazz i funky w najlepszym wydaniu
w MDK!

Koncert Magdy White
20 grudnia zapraszamy serdecznie na wyjątkowe
wydarzenie muzyczne do Miejskiego Domu Kultury.
Wystąpi Magda White, jazzowa wokalistka pochodząca
z sąsiedniego Wałbrzycha, a obecnie mieszkająca
we Włoszech.
Artystka znana jest w ciekawych aranżacji muzycznych
w klimatach acid jazz i funky.
To będzie z pewnością świetna uczta muzyczna
nie tylko dla miłośników gatunku!

Gorąco zapraszamy

- 20 grudnia, godz. 19:00.

Magda White (Magdalena Kucharzewska), piosenkarka
urodzona w Wałbrzychu. Jej muzyka zakorzeniona jest
w mieszance gospel, pop, bluesa i samby. Obecnie
mieszka w Teramo (Włochy), gdzie prowadzi
działalność muzyczną jako artystka uliczna
i współpracuje z lokalnymi muzykami.
W 2015 roku nagrała swoją pierwszą płytę,
na której wykonuje unikatowe interpretacje jazzowych
i popowych piosenek.
Występuje w klubach angielskich i hiszpańskich.

Quintessenza i pierniki
- przedświąteczne klimaty
11 grudnia zapraszamy na
koncert znanego i lubianego
A
kwartetu Quintessenza. Artyści

wystąpią w Sali Miejskiego
Domu Kultury o godz. 16:00.
Natomiast 14 grudnia odbędzie się jak co roku, w grudniu,

Święto Piernika - koncert dzieci
z sekcji instrumentalnej MDK.
Zapraszamy na godz. 17:00,
będzie nie tylko muzycznie, ale
i słodko-piernikowo!
I
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o 19 grudnia można składać wniosek o dotacje
D
w ramach dorocznego, otwar-

tego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ochrony i promocji zdrowia;
kultury, sztuki oraz ochrony
dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017. Do wzięcia
jest aż 665 tys. zł.
Tradycyjnie największa pula
środków z budżetu miasta
przeznaczona została na wspierania działań, propagujących
sport i kulturę fizyczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 472 tys. zł. Na organizację wydarzeń i przedsięwzięć kultu-

społeczeństwo

ralnych miasto przeznaczyło
kwotę 140 tys. zł. Środki na
ochronę i promocję zdrowia
wyniosą 45 tys. zł, a dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony i promocji zdrowia
wyniesie 45 tys. zł.
Oferty można składać do 19
grudnia do godz. 15:00 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.
W tym roku organizacje mogą liczyć na większe wsparcie
z budżetu gminy. W roku 2016
pula wynosiła niecałe 500 tys.
zł.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
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 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 1817).
§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 Wycho-wania:
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 2016 r. poz. 1817),
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 wykluczeniu społecznemu - prowadzenie Klubu
Integracji Społecznej:
- prowadzenie pralni i łaźni dla osób najuboższych 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 2017 wyniesie:
1) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono kwotę w wysokości
472 tys. zł,
2) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Ochrony i Promocji
Zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości 45 tys. zł,
3) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Kultury, Sztuki oraz
Ochrony Dziedzictwa Narodowego przeznaczono kwotę w wysokości 140
tys. zł,
4) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Nauki, Szkolnictwa
Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania przeznaczono kwotę w wysokości 8 tys. zł.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych
w roku 2016 wyniosły:
1) Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - 400 tys. zł,
2) Ochrona Zdrowia - 35,4 tys. zł,
3) Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego
- 20 tys. zł,
4) Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie - 10
tys. zł.

ak co roku, Ośrodek Pomocy
JSpołecznej
w Świe-

bodzicach organizuje uroczyste spotkanie wigilijne
z udziałem władz
miasta dla potrzebujących i samotnych mieszkańców naszego miasta.
Spotkamy się tradycyjnie w hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice, przy ul. Mieszka Starego 6., tuż przed samą
Wigilią - w piątek, 23 grudnia 2016 r. Podczas spotkania świebodziczanie otrzymają paczki świąteczne w formie produktów
żywnościowych, w składzie których znajdą się: kurczak świeży,
boczek wędzony, kabanosy, szynka wędzona, szynka konserwowa, kiełbasa krakowska sucha i kiełbasa śląska. Łączna wartość jednej paczki wynosi 118,76 zł. Przygotowanych będzie
około 400 paczek świątecznych. Na podobną liczbę osób przygotowywana jest także miejska wigilia, w której wezmą udział
m. in. Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, radni, duchowieństwo.

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 19 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1817) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia w sprawie oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 1300), 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 2016 r. poz. 1817 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 2016 r. poz. 1817), 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 2016 r. poz. 1817), 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 2016 r. poz. 1817),
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.

połowie listopada ruszyła
akcją „Szlachetna paczka”,
W
czyli ogólnopolska akcja pomocy

rodzinom, znajdujących się w trudnej, życiowej sytuacji. W Świebodzicach też rodziny dostaną pomoc.
Do SZLACHETNEJ PACZKI
włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Pomoc dociera do prawdziwej biedy - tej ukrytej, a nie tej,
która krzyczy i żąda pomocy.
W Polsce nie brakuje osób, które
nauczyły się wyglądać na ubogie
i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”.
- Takim ludziom nie pomagamy
- mówią organizatorzy akcji. - Naszym celem jest mądra pomoc,
czyli taka, która daje szansę na
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zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt
z wolontariuszem oraz wsparcie
materialne będą impulsem do
zmiany.
W Świebodzicach także powstał sztab osób pomagających
w ramach tej szlachetnej akcji. To
10 wolontariuszy, którzy zorganizowali cały projekt, a liderem jest
Jan Chruszcz.
W naszym mieście taką formą
pomocy będzie ponad 30 rodzin.
Magazyn Szlachetnej paczki mieści się w Zespole Szkół Integracyjnych. Paczki trafią do adresatów w najbliższy weekend, 10-11
grudnia, w tzw. „noc cudów”. Wtedy to właśnie wolontariusze Szlachetnej paczki zawiozą zebraną
żywność i artykuły do potrzebujących rodzin.

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 2015 r., poz. 2164).
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 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. poz. 1300).
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 tytułu,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.
UZASADNIENIE
Potrzeba zorganizowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817), która stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym
gminy, wspierają zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Świebodzice ogłasza otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłonione zostaną podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej Gminy Świebodzice.
W związku z powyższym niniejsze Zarządzenie uznaje się za zasadne.

Magia świąt znów zadziałała
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konkurs

J

ak co roku, Urząd Miejski
został zasypany pięknymi
pracami, wykonanymi nie
tylko przez dzieci, ale i osoby dorosłe. Konkurs „Magia
świąt Bożego Narodzenia” cieszy się od lat nizmienną popularnością, tak było i w tej edycji.
Konkurs rozstrzygnięto na początku grudnia. Nadesłano ponad 300 projektów, z których
trzeba było wybrać te naj, naj.
Komisja konkursowa poradziła sobie z tym zadaniem i wybrała 8 laureatów, a 60 wyróżniła.
W jej skład weszli: Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,

Wiceburmistrz Miasta Krystian
Wołoszyn, Sekretarz Miasta
Anna Żygadło, radni: Teresa
Małecka, Jerzy Kirklo, Jarosław Dąbrowski, Kierownik
Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Zofia Choińska
oraz Kierownik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej Ilona Szczygielska wraz z Weroniką Tomczyk
z tego wydziału.
Nagrodzone prace zostaną
wydrukowane i wysłane do ponad 300 instytucji, firm a także
m. in. do papieża Franciszka,
z życzeniami świątecznymi od

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI

Choinki, aniołki, wyszywane bałwanki, kolorowe bombki i cudne szopki ozdobiły tegoroczne, najpiękniejsze kartki świąteczne

Jury było liczne, ale trzeba było przejrzeć ponad 300 prac
władz Świebodzic.
Wręczenie nagród laureatom
konkursu odbędzie się podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego,
w poniedziałek, 12 grudnia,
o godz. 16:40, w Rynku.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
Nagrody:

Marta Iwanowska

Bartosz Duda

Franciszek Adasik - Publiczne Przedszkole nr 2
Bartosz Duda - Publiczne
Przedszkole nr 3
Michalina Drzał - Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
Michał Mielczarek - Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
Natalia Kozioł - Publiczne
Gimnazjum nr 1
Wiktoria Partyka - Społeczne Gimnazjum Akademickie

Marta Iwanowska - Dom
Pomocy Społecznej w Jaskulinie
Agnieszka Cholewa - Mieszkanka Świebodzic
Wyróżnienia:
Publiczne Przedszkole nr 2
G Julia Jendrzejewska
G Kamil Antonowicz-Dzimira
G Karol Freitag
G Borys Włodarczyk
Publiczne Przedszkole nr 3
G Maja Zalas
G Lena Kozak
G Michał Żuwalski
G Helenka Kosmalska
G Tymoteusz Gajewski
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
G Michał Wójcicki
G Szymon Gruchała
G Wiktoria Liberda
G Kamila Czarnecka

G Aleksandra Gruszka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
G Tomasz Hołub
G Laura Kłapińska
G Paulina Woszczyna
G Ignacy Ciarciński
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych
G Julia Smusz
G Ewelina Czerwińska
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami Integracyjnymi
G Julia Wiktorowicz
G Amelia Andrzejewska
G Maja Dąbrowska
Publiczne Gimnazjum nr 1
G Jakub Dmitruk
G Daniela Pyk
G Natalia Jursza
G Kamil Nowicki.

Pan Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice
Z okazji mijających właśnie
10 lat objęcia przez Pana urzędu

Burmistrza Miasta Świebodzice
składamy Panu wyrazy uznania
za dotychczasowe osiągnięcia w pracy samorządowca,
za wytrwałość i konsekwencję
w podejmowaniu ważnych, niekiedy trudnych decyzji
związanych z rozwojem naszego miasta
i życiem jego mieszkańców.
Proszę przyjąć życzenia
dalszych sukcesów w pełnieniu zaszczytnego urzędu
Burmistrza Miasta Świebodzice,
satysfakcji z podejmowania nowych,
niekiedy niepopularnych wyzwań,
radości i zadowolenia z realizacji zamierzonych celów,
a w życiu osobistym i rodzinnym wszelkiej pomyślności.
Franciszek Adasik

Agnieszka Cholewa

Michalina Drzał

W swojej 10-letniej pracy samorządowca
skutecznie realizuje Pan
swoje podstawowe zobowiązanie wyborcze, stawiając na:
rozwój, profesjonalizm, bezpieczeństwo, uczciwość.
I tak proszę trzymać!
Z wyrazami szacunku
Klub Radnych Bogdana Kożuchowicza
Dariusz Błaszczyk, Jarosław Dąbrowski, Marek Gąsior,
Marek Jakubina, Jerzy Kirklo, Jan Klepiec, Piotr Krzyśpiak,
Łukasz Kwadrans, Sławomir Łukawski, Teresa Małecka,
Zofia Marek, Zbigniew Opaliński, Zdzisław Pantal,
Lesław Podhalicz, Jacek Żygłowicz

Michał Mielczarek

Wiktoria Partyka

Natalia Kozioł
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wiedzmy to uczciwie - nie było
bardzo trudne, jednak sporo
w nim było archaizmów lub
historycznych nazw własnych
i to mogło sprawić piszącym najwięcej trudności. Historyczne
miejsca takie jak Czehryn, postać Tuhaj-beja - jeśli ktoś nigdy
w życiu „Trylogii” nie czytał,
mógł mieć kłopoty.
Oczekiwanie na wyniki dyktanda umiliły uczestnikom
występy artystyczne uczniów
z PZSI oraz pyszne ciasta, upieczone przez niezawodnych rodziców - serdecznie dziękujemy!
Napięcie stopniowo rosło, aż
około godz. 20:00 jury złożone
z polonistek świebodzickich
i świdnickich szkół, ogłosiło
wyniki.
Mistrzem Ortografii 2016
w kategorii młodzież została
Hanna Nowak, tytuł w kategorii
dorośli trafił - po raz drugi - do
Jarosława Gracy (5 błędów
ortograficznych i 5 błędów interpunkcyjnych). Zwycięzcy otrzymali pióra i tablety.
Dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczyli: poseł Ireneusz
Zyska oraz burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
- Dziękuję za jak zwykle fantastycznie przygotowane wydarzenie, gratuluję wszystkim Państwu - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz, składając także podziękowania na ręce dyrektor szkoły, Magdaleny Stąpor.
I

Festiwal Trójeczki

egoroczny Dzień Życzliwości, obchodzony
w Szkole Podstawowej nr 3 21 listopada, po raz
T
kolejny odbył się pod hasłem Festiwalu Trójeczki,

podczas którego uczniowie klas I-VI mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu śpiewu,
tańca, gry na instrumencie, rysunku. Festiwal
podzielony był na dwa etapy - dla klas młodszych
i starszych. Pomysłodawczynią i głównym koordynatorem imprezy jest pani Katarzyna Jarosz,
a pomagały jej pani Katarzyna Wutte, pani Marta
Kędzia i pani Agnieszka Pelc. Uczniowie kolejny
raz pokazali jak wiele posiadają talentów i jakie
mają świetne obycie ze sceną, ponieważ po nikim
nie było widać tremy. Młodzi tancerze wykazali się
dużą wiedzą choreograficzną, gdyż wszystkie układy zostały zaplanowane samodzielnie. Na szczególne uznanie zasłużyli uczniowie, którzy zaprezentowali grę na wybranym instrumencie, gdyż ich
występ musiał być poprzedzony wielogodzinnymi
ćwiczeniami. Jury dla uczniów klas I-III tworzyli:
Pani Zofia Chińska, pani Beata Gil, pani Magdalena Stąpor, pani Ewa Tadeuszak, pani Ilona
Szczygielska. Natomiast w drugim etapie festiwalu
obradowali: Pani Magdalena Stąpor, pani Jolanta
Styrna-Grossman i pan Marek Chrobak.

21 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 ruszyła po raz
kolejny akcja „Góra grosza”. Celem akcji jest zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną. Akcja będzie trwała do 22 grudnia 2016 r.
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Burmistrz Bogdan Kożuchowicz także zmierzył się z tegorocznym
dyktandem. Nie zdradził, ile zrobi błędów

WYNIKI V ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA
I Kategoria młodzież do 19 lat
1. Hanna Nowak
2. Aleksandra Mielczarek
3. Liwia Misztal

I Kategoria dorośli
1. Jarosław Graca
2. Krzysztof Szymczak
3. Karolina Ceven.

IV miejsce uczniów ze świebodzickiego LO w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o UE
chwilą przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.
Z
Polacy otrzymali obywatelstwo

Unii Europejskiej. Nie jest to pusta
idea, lecz konkretny status, z którym
wiążą się konkretne prawa. Im lepiej obywatele UE będą je rozumieć
i umieć z nich korzystać, tym więcej
na tym zyskają.W związku z tym
uczniowie świebodzickiego LO jako świadomi swoich praw Europejczycy chętnie biorą udział w konkursach o tematyce europejskiej,
aby pogłębiać swoją wiedzę na temat funkcjonowania UE i kultury
europejskiej. Dnia 14listopada b.r.
Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy zorganizowała VII Powiatowy

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Twoja Europa”. Patronat nad
konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego - pan Bogdan
Zdrojewski. W konkursie tym wzięło udział dziesięć szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Nasze Liceum Ogólnokształcące ze Świebodzic pod opieką pani Ireny Horbaczewskiej reprezentowali: Łukasz Cisoń (kl. II
a), Anna Bułas (kl. I b) i Wiktoria
Martelus (kl. Ib). W klasyfikacji
ogólnej nasza szkoła zajęła IV miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym
uczniom i życzymy dalszych sukcesów.
LO Świebodzice/I.H./

Nauczanie przez doświadczanie
odobno każdy z nas przyswaja
wiedzę szybciej wówczas, gdy
P
przełoży teorię na praktyczne dzia-

Dorzuć grosik
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FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

H

oże panny, chyży młodzieńcy, w superrzadkich miejscach takich
jak Czehryn, Zbaraż
czy Zatybrze. A do tego arcymiły i arcydowcipny, na wpół fanfaron i facecjonista Zagłoba,
późnogotyckie polichromie i...
fast foody.
Takie oto niespodzianki językowe dla uczestników V Świebodzickiego Dyktanda o Pióro
Burmistrza Miasta przygotowali
organizatorzy, czyli Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych w
Świebodzicach. Wielkie pisanie
odbyło się w czwartek, 24 listopada.
Swoją wiedzę o polskiej ortografii i interpunkcji w tej edycji
sprawdzało blisko 60 osób,
w zdecydowanej większości była to młodzież ze świebodzickich
szkół.
Wśród osób dorosłych, które
zasiadły do dyktanda, był m. in.
Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Ilona Szczygielska
kierownik Wydziału Promocji
UM, dyrektor SP 3 Jolanta
Styrna-Grossman oraz Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu - choć tylko
w formule sportowej, wychodząc z założenia, że kto raz zdobył tytuł, ten powinien oddać
pole innym.
Dyktando przygotowały panie
polonistki z PZSI: Justyna Gąsior i Jolanta Bieniasz. Po-

oświata

łanie. Szczególnie dotyczy to edukacji dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną.
Listopad w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach upłynął
pod hasłem ,,Nauczanie przez doświadczanie”.
W pierwszej połowie tego miesiąca nasi uczniowie wzięli udział
w zajęciach promujących zdrowy
tryb życia - ,,Zdrowie nie tylko
w mowie”. Uczyli się, jak przygotowywać witaminowe bomby - surówki wielowarzywne. Najprzyjemniejsza była oczywiście degustacja!
W trakcie spotkania nauczyciele
szkoły, wcielając się w role aktor-

skie, zaprezentowali teatrzyk kukiełkowy, który nie tylko wprawił
wszystkich w dobry humor, ale także uczył rozpoznawania nawet bardzo rzadkich warzyw.
24 listopada byliśmy organizatorami Dolnośląskiego Turnieju Warcabowego Osób Niepełnosprawnych. Gościliśmy dzieci i młodzież
z placówek specjalnych całego
województwa. W atmosferze skupienia zawodnicy stanęli do warcabowych potyczek. Zwycięzcą turnieju okazał się uczeń Zespołu
Szkół Specjalnych w Świebodzicach - Tomasz Zawadzki. Rozgrywki pozwoliły uczestnikom na
wykorzystanie w praktyce umiejętności logicznego myślenia i wprowadzania w życie zasad zdrowej

rywalizacji. Imprezą koordynowała
pani Mariola Gajdowska, a patronat nad nią objęli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy z panem
Leszkiem Noworólem na czele,
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
oraz Stowarzyszenie ,,Wypożyczalnia - Centrum”.
Wreszcie 28 listopada nasi uczniowie z klas Przysposabiających
do Pracy doświadczyli przyjemności, jaką daje zawód cukiernika.
Wyjechali do Świdnickiej manufaktury ,,Ciukuruku”. Byli obserwatorami poszczególnych etapów powstawania ręcznie robionych, słodkich wyrobów, a następnie wzięli
udział w warsztatach cukierniczych.
Samodzielnie wykonali fikuśne,
kolorowe lizaki i cukrowe waty.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują za życzliwe wsparcie w realizacji listopadowych zadań dydaktyczno-wychowawczych Zarządowi
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach oraz Dyrekcji Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach.

Dwadzieścia lat przyjaźni
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kultura

Wystawa w Miejskim Domu Kultury

D

la szerokiej publiczności otworzyła się 17
listopada 2016 roku
wystawa prezentująca
20 lat partnerstwa z niemieckim
miastem Waldbröl. Przewodnikiem po tej wystawie była Małgorzata Grudzińska odpowiedzialna za literacką stronę wystawy i Renata Kaczmarek tłumaczka tekstów na język niemiecki. Na wystawę złożyły się
zdjęcia od osób prywatnych
pełniących w trakcie dwudziestu
lat partnerstwa funkcje urzędnicze, społeczne, osoby aktywnie
zaangażowane we współpracę

partnerską. Ze szczególną uwagą
goście obejrzeli materiał prezentujący dwa programy Comenius,
koordynowane przez panią Renatę Kaczmarek, w których
uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 2 oraz młodzież
z Niemiec (Waldbröl), Francji,
Hiszpanii i Turcji.
Wystawa w układzie tematycznym prezentowała wszystkie obszary partnerskiej współpracy oraz sylwetki osób, które
tę współpracę inicjowały i wspierały swoją pracą, pomysłami
i aktywnością. Wiele ciepłych
słów powiedziano o Arminie

Fuchsie, który był inicjatorem
i aż do swojej śmierci w 2013
roku wielkim rzecznikiem partnerskiego porozumienia wraz ze
swoją żoną Brunchilde. Z partnerskiego miasta Waldbröl wywodzi się pięciu obywateli honorowych Świebodzic, są to: Armin Fuchs, Roswitha Köhlert,
Lorenz Pevec, Monika Höfer
i Christoph Waffenschmidt.
Na potrzeby jubileuszu partnerstwa powstało również okolicznościowe logo, którego autorem jest Marek Chrobak z Miejskiego Domu Kultury. Jego ele-

XII Konkurs Recytatorski Poezji
Religijnej

listopada 2016 roku
w Oddziale Dziecięcym
24
Miejskiej Biblioteki Publicznej

już po raz dwunasty rozbrzmiewały pełne refleksji strofy poezji
religijnej. Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej, który na stałe
wpisał się w kalendarz imprez
bibliotecznych, wzbogaciła poezja śpiewana. W konkursie
wzięli udział uczniowie świebodzickich szkół podstawowych
i gimnazjalnych - 40 osób.
Kiedyś laureatem konkursu był
Mateusz Rusin, dziś znany i ceniony, młody aktor, którego
można oglądać np. w „Ranczu”.
Dyrektor biblioteki Małgorzata Grudzińska, witając gości i uczestników konkursu, przypomniała najbardziej znanego
laureata tego konkursu - Mateusza Rusina, odtwórcy roli księdza Macieja w serialu Ranczo.
Mateusz często brał udział w organizowanych przez bibliotekę
konkursach recytatorskich i jak
łatwo się domyślić, zajmował
w nich pierwsze miejsca.

Recytatorzy, za których mocno trzymaliśmy kciuki, pięknie
deklamowali wiersze i śpiewali
piosenki.
Zmagania młodych artystów
oceniała komisja w składzie:
przewodnicząca komisji pani
Teresa Kożuchowicz, polonistka pani Anna Ozgowicz i teolog
pani Joanna Lis. Jury oceniało
recytację, ogólny wyraz artystyczny i oczywiście dobór repertuaru. Najczęściej recytowane były wiersze Księdza Jana
Twardowskiego. Nic dziwnego,
jego wiersze urzekają niezwykłą
prostotą, humorem i zawartą
w nich głęboką myślą. W każdym z nich czuje się wielką miłość do Boga i człowieka.
Jury nagrodziło następujące
osoby:
I Kategoria wiekowa - szkoły podstawowe:
G RECYTACJA
I Miejsce: Patrycja Pilarska,
II Miejsce: Adam Tarkowski,
III Miejsce: Michalina Drzał

Poezja śpiewana
I Miejsce: Michał Krupa,
II Miejsce: Karolina Siodlarz, Elżbieta Chlebowska,
III Miejsce: Wiktoria Wasielewska, Katarzyna Mikoda,
Julia Mikoda + zespół
I Kategoria wiekowa - gimnazja:
G RECYTACJA
II Miejsce: Oliwia Prusińska,
G POEZJA ŚPIEWANA
I Miejsce: Aleksandra Antkowiak, Adam Chlebowski,
Julia Dudek.
Finaliści otrzymali nagrody
książkowe, ufundowane przez
bibliotekę, a także przez Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego. Ponadto Przewodnicząca Jury, pani Teresa Kożuchowicz ufundowała dwie nagrody specjalne - zegarki. Otrzymały je dwie losowo wybrane
uczestniczki konkursu - Anna
Wójcik i Marta Jawień.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali od Przewodniczącej
Jury pięknie opakowane białe
aniołki i cukierki. Składamy serdeczne podziękowania za udział
w pracach jury, szczególnie
Przewodniczącej - Pani Teresie
Kożuchowicz, za ufundowanie
nagród. Prosimy, aby nasze podziękowania przyjęli także nauczyciele: Małgorzata ChojdaOzga, Małgorzata Krzan, Joanna Grzelak, Marian Kocik,
Agnieszka Pelc, Halina Wasielewska, Elżbieta Dziakowicz,
Katarzyna Cabanek, którzy
włożyli wiele trudu w zachęcenie i przygotowanie uczniów do
udziału w konkursie.
Alicja Głąb
Zdjęcia Ewa Tadeuszak

mentami są herby obu miast oraz
ławka przyjaźni - jeden z dwóch
- wraz z drzewkiem dębu - symbolem przyjaźni partnerskiej.
Należy dodać, że wspomniana
ławka, jak i dąb są prezentami od
mieszkańców Waldbröl dla mieszkańców Świebodzic i można
je oglądać w Parku Miejskim
w Świebodzicach. Takie „ławki
przyjaźni” są wyłącznie trzy
w Europie - w Witham w Wielkiej Brytanii, Waldbröl i Świebodzicach.
Uczestnicy wystawy z zainteresowaniem oglądali również

informator poświęcony jubileuszowi 20-lecia partnerstwa
z Waldbröl, pomyślany w ten
sposób, aby mógł pełnić rolę
katalogu wystawy. Tłumaczeniem tekstów do tego informatora zajęła się pani Marzena Korona-Kruk, Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Jubileuszowe wydawnictwo zawiera podziękowania
dla wszystkich osób, których
zbiory złożyły się zarówno na
prezentowaną wystawę, jak i informator: Henryka Sawy, Wła-

dysława Góry, Stanisława Szelewy, Renaty Kaczmarek, Marzeny Korony-Kruk, Tadeusza
Rubnikowicza, Johannesa Heistera, Magrit Richter, Roswithy Köhlert, Iwony Błazik,
Witolda Bajalskiego, Ireny
Horbaczewskiej i Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach, Sylwii Cieloszyk, Waldemara Sęczyka dyrektora III
Liceum Ogólnokształcącego
w Wałbrzychu, Martyny Maliborskiej, Neli Grzelak, Anny
Maślach, Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.

Nocne czytanie w bibliotece
października2016 r.,
członkowie Dyskusyjne28
go Klubu Fantasy, po raz kolej-

ny spędzili noc w bibliotece.
A ponieważ nasza grupa ma
wiele pomysłów, więc nie było
czasu na spanie. Spotkaliśmy
się w piątek o 18.00. Na początek kolacja oraz ustalenia dotyczące naszego spotkania.
Dla Oddziału Dziecięcego
zakupiono sporo literatury z gatunku fantasy, więc postanowiłyśmy przejrzeć ostatnie zakupy oraz najczęściej czytane
książki. Wśród nich były:
1. J. K. Rowling, „Harry Potter i przeklęte dziecko”
2. Rigss Ransom, trylogia
„Osobliwy dom pani Perigrine”
3. Jennifer Chambliss Bertman, „Pożeracze książek”
4. Susan Dennard, „Prawdodziejka”
5. Ricky Yancey, „Piąta fala”
6. Rainer Wekwerth, cykl
„Labirynt”
7. Cassandra Clare, cykl „Dary anioła”
8. M. R. Marco, „Lilli”
9. Elena Kedros, „Wybór
Robinii”
10. Elena Kedros, „Legenda
Robinii”
11. Leigh Fallon, „Córka żywiołu”
12. Leigh Fallon, „Cień
żywiołu”
13. Cecelia Ahern, „Skaza”
14. Christopher Paolini, cykl
„Eragon”
15. Taran Matharu, „Wyprawa”
16. Taran Matharu, „Początek”.
Najwięcej kontrowersji wzbudziła ostatnia książka J. K.
Rowling „Harry Potter i przeklęte dziecko” napisana w formie scenariusza. Sporo czasu
poświęciliśmy również trylogii

„Osobliwy dom pani Peregrine”, zwłaszcza, że ukazała się
jej ekranizacja.
Kolejnym punktem naszego
spotkania była zabawa, czyli:
karaoke, karciane kalambury,
gry planszowe, taniec. Jak to
w kobiecym gronie, nie zabrakło malowania paznokci oraz
„pogaduszek w kąciku”.
To była bardzo udana noc,
a dowodem na to jest fakt, iż
usnełyśmy dopiero nad ranem
i spałyśmy godzinkę. Przy
wspólnym śniadaniu były
wspomnienia i mnóstwo śmiechu, zwłaszcza podczas oglądania zdjęć. Trudno się nam było
rozstać, ale wkrótce znów się
spotkamy.
Agnieszka Okarmus - moderator Dyskusyjnego Klubu
Fantasy
Ewa Tadeuszak
,,Osobliwy dom pani Peregrine’’ Ransom Riggs
Jacob nigdy nie miał zbyt
wielu przyjaciół, a jedyną
osobą z którą mógł szczerze
porozmawiać był jego dziadek.
Dziadek od najmłodszych lat
wnuka opowiadał mu przedziwne historie o swojej mło-

dości, spędzonej w sierocińcu
na tajemniczej wyspie w Walii.
Sierociniec chronił dzieci
o nadludzkich zdolnościach
przed złem i przerażającymi
potworami.
Niestety, spokojne życie
Jacoba przerywa niespodziewana śmierć dziadka Portmana.
Jacob chcąc spełnić ostatnie
życzenie dziadka wyrusza na
osobliwą wyspę z jego opowieści. Czy sierociniec, jego
mieszkańcy i pani Peregrine
naprawdę istnieją? Czy historie
dziadka są prawdziwe, czy
wymyślone? Czy fotografie są
autentyczne, czy zretuszowane?
,,Osobliwy dom pani Peregrine’’ Ransoma Riggsa jest
książką zdecydowanie ekscentryczną, tajemniczą i niebywale ciekawą, w środku znaleźć
możemy niezwykłe fotografie
uzupełniające opowieści dziadka.
Zdecydowanie
polecam
sięgnąć po dzieło Riggsa,
poczuć mroczny klimat, poznać
sekrety bohaterów i przeżyć
niesamowitą przygodę!
Ania Ryszawy

Trening
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won-do, były komandos), Sebastian Michalak (2 dan taekwon-do, Mistrz Świata), Kamil
Płusa (2 dan taekwon-do, Mistrz
Świata). Treningi mają na celu
pracę nad samym sobą tak fizycznie jak i kształtowanie siły
charakteru: samodyscyplina,
pracowitość, wytrwałość, punktualność, szacunek do innych.

Zawodnicy z klubu brali już
udział w wielu zawodach lokalnych, w Pucharze Polski Taekwon-do ITF, Otwartych Mistrzostwach Niemiec Taekwondo ITF, jak i w Mistrzostwach
Europy Taekwon-do ITF, przywożąc z każdych zawodów medale. Podczas Dni Świebodzic,
za namową organizatora imprezy, pokazaliśmy krótką demonstrację stylu taekwon-do i umiejętności naszych zawodników.
Dzięki wspólnej pracy trenerów
i zawodników podczas zajęć,
możemy pochwalić się zdobyciem tytułów Mistrza Polski. Na
wyróżnienie zasługują: Amelia
Kuszkiewicz, Alicja Biały, Borys Biały, Adrian Kirklo, Daniel Sołek, Paskal Król i Krystian Wieszczeciński. W oczach
trenerów wszyscy trenujący
zasługują na wyróżnienie, ponieważ wszyscy trenujący przez
przykładanie się do zajęć osiągnęli swoje własne małe sukcesy

- bo przecież o to chodziło. Po
roku trenowania sekcja osobowo
rozrosła się znacznie, co jest dowodem na to, że czas spędzony
na treningach nie jest czasem
straconym. Na przyszły rok mamy ambitne plany: chcemy
obronić zdobyte tytuły jak i zdobyć nowe. Przygotowujemy się
do kolejnych zawodów: Mistrzostwa Polski ITF, Puchar
Polski ITF. Jednak najbardziej
prestiżowymi zawodami w których chcemy wziąć udział, są
Otwarte Mistrzostwa Świata
Taekwon-do ITF w Holandii, na
które to zawody zostanie wytypowana ekipa najlepszych z najlepszych z naszego klubu. Jesteśmy już tak licznym klubem, że
w przyszłym roku planujemy
zorganizować własny obóz wypoczynkowo-sportowy. Ma on
na celu dalsze rozwijanie umiejętności członków naszego klubu, jak i jego lepsza integracja.
Chcemy powiedzieć, że taek-

nał w meczu wyjazdowym drużynę Bór Oborniki
Śląskie 23:14 (14:7). Była to pierwsza wygrana
naszego zespołu w obecnych rozgrywkach. Kolejne
spotkanie podopieczne trenera Bogusława Stankiewicza rozegrają 16.12.2016 r. tj. piątek we Wrocławiu z miejscowym UKS Handball 28 Wrocław.
Natomiast w rozegranym środę, 30.11.2016 r.
meczu o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej Młodziczek zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał
w meczu wyjazdowym drużynę LKPR Moto Jelcz
Oława 20:13 (4:5). Kolejne spotkanie podopieczne
trenera Bogusława Stankiewicza rozegrają 11 grudnia 2016 r. tj. niedziela o godzinie 10:00. Rywalem
będzie druga drużyna MKS Victorii Świebodzice,
prowadzona przez trenera Marka Gąsiora, która
30.11. przegrała na własnym parkiecie z drużyną
EUCO Dziewiątka Legnica 12:37 (4:17).

Porażka na

rozegranym w sobotę
26.11.2016 r. meczu XV
W
kolejki spotkań o mistrzostwo

Ligi Dolnośląskiej Juniorów Starszych
zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał w spotkaniu wyjazdowym z drużyną Ślęzy Wrocław 0:10
(0:5). Był to ostatni mecz mistrzowski naszych
zawodników w tym roku.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Ryż, Cybulski, Olszówka, Jarosz, Jackowski, Laskowski,
Jędrasiak M., Borowiec, Gęglawy, Szczepański
J., Sieński.
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i wszyscy są zadowoleni. Zapraszamy chętnych na nasze treningi do przeżycia wspólnie pięknej
przygody.
I

brydż po raz 10!

Grały
ręczne
rozegranym we. wtorek 29.11.2016 r. meczu
o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej Juniorek
W
Młodszych zespół MKS Victorii Świebodzice poko-

won-do nie jest sztuką walki dla
wybranych, każdy może ją uprawiać bez ograniczeń wiekowych. W naszym klubie trenują
dzieci ze swoimi rodzicami

FOT. KLUB

Ś

wiebodzicki Klub Taekwon-do ITF powstał
w październiku 2015
roku. Zajęcia od początku odbywają się na sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach
i prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę: Leszek Sołek
(mistrz aikido, instruktor taek-

sport

O

krągły, jubileuszowy, bo dziesiąty Mikołajkowy Turniej
Brydża Sportowego Parami
za nami. Zawody pod patronatem
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza odbyły się w sobotę,
2 grudnia. Do stolików zasiadło
ponad 30 par.

Uczestników gorąco przywitał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i dyrektor MDK Agnieszka Gielata. Punktualnie o godz. 10:00 ruszył
zegar i gracze rozpoczęli brydżowe
potyczki.

Wyniki:
1. Mariusz Ilnicki
Jan Ślipek
2. Bogumił Wegner
Ryszard Laskowski
3. Mieczysław Marcinkjan
Kazimierz Beyer

Nagroda MIXT
Ewa Dziekańska
Krzysztof Dziekański
Nagroda Popularna
Marcin Motykiewicz
Sławomir Zagórski

ogłoszenia i komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm. )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108)
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 837,
870/10 i 892/15 o łącznej powierzchni 0,0256 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi kolejno Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019736/0, SW1S/00019732/2 i SW1S/00019730/8.

ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek
nr 846 i 892/17 o łącznej powierzchni 0,0113 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi kolejno Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019735/3, SW1S/00019730/8.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości Świebodzice, przy ul. Pogodnej w średniej
odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może stanowić nieruchomość przyległą do
sąsiednich działek budowlanych. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od strony ulicy Pogodnej.
Nieruchomość ma kształt wydłużony - prostokątny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Nasłonecznienie dobre.
Przez teren nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości
17.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 11,30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości Świebodzice, przy ul. Widnej, w średniej
odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może stanowić nieruchomość przyległą do
sąsiednich działek budowlanych. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od strony ulicy Widnej.
Nieruchomość ma kształt wydłużony - prostokątny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Nasłonecznienie dobre.
Przez teren nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości
7.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości nr 837, 870/10 i 892/15 położonej w
Świebodzicach, obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią do działki
będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 700 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 23.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 26.10.2016 r.

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości nr 846 i 892/17 położonej w Świebodzicach,
obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią do działki
będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 700 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 23.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 26.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice,
na sprzedaż lokalu użytkowego „B” w budynku przy ul. Świdnickiej 3 w Świebodzicach.
Udział w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,62%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na
działce nr 311/26 o powierzchni 350 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00035271/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku, posiada wejście od strony
ul. Świdnickiej oraz od strony podwórka. Składa się z sali sprzedaży,
magazynu i w.c. o łącznej powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje wymagają
wymiany z uwagi na zły stan techniczny. Ogrzewanie centralne etażowe
węglowe, kocioł c.o. jest usytuowany w pomieszczeniu magazynowym,
grzejniki żeliwne żeberkowe. W pomieszczeniu w.c. Jest zamontowana
muszla ustępowa, w pomieszczeniu magazynowym jest zamontowany
bojler elektryczny do ciepłej wody oraz umywalka. Osprzęt ten jest
w miernym stanie technicznym, wymaga wymiany. Brak pomieszczeń
przynależnych do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego wyposażenie określono jako dostateczny.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta
Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
Cena lokalu:
Cena gruntu:

135.000,00 zł
132.481,00 zł
2.519,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r.
o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1,
Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu użytkowego”B”
przy ul. Świdnickiej 3 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 13.500,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do
20.01.2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się
data wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030
0045 1110 0000 0229 7280.

REKLAMUJ SIĘ! t e l . 6 6 0 1 5 7 5 1 8

Komisja Przetargowa, nie później niż do 23.01.2017 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która przetarg
przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie
sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 09.01.2017 r.
w godz. 13.15-13.30
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony
przetarg w dniu 09.11.2016 r.
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