Bogdan Kożuchowicz: - Dziękuję wszystkim za wszystko

- służyłem Mieszkańcom przez te 12 lat sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. I będę to nadal robić,
bo dobro miasta jest dla mnie najważniejsze.

Str. 3

3

Świerkowa
gotowa do końca
listopada.

RAPORT ZAMKNIĘCIA
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Królewska ulica
6
bis - czyli Królowej
Jadwigi oficjalnie

- w jakim stanie nowe władze
przejmują miasto
Sytuacja miasta jest bardzo dobra pod
każdym względem i należy dołożyć
wszelkich starań, by nie tylko tego nie
zaprzepaścić, ale kontynuować dobrze
wyznaczone kierunki.
Budżet miasta jest bardzo stabilny,
zadłużenie na niewielkim poziomie.
W toku jest wiele ważnych inwestycji największa, czyli Dom Złotego Wieku
ma szansę właśnie się rozpocząć, bo

przypomnijmy - 30 listopada otwarty
zostanie przetarg na to największe w historii miasta zadanie.
- Dobra kondycja na dziś i ogromne
wyzwania na przyszłość - tak widzimy
swoją dalsza pracę ma rzecz miasta, choć
już w innym miejscu - komentuje Łukasz Kwadrans, wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej. - Nowe inwestycje, zmiany legislacyjne mające wpływ
na kondycję gminy, to cele na już. Postawiliśmy na edukację - szkoły są zmodernizowane, a dzieci uczą się w godnych
warunkach. Postawiliśmy na Mieszkańców - mamy silne organizacje pozarządowe i wiele imprez. Postawiliśmy na
otwartość - każdy mógł liczyć na wspar-

DOBRO wraca
10
i to biegiem!
Najbardziej elegancki
FOT. PIXABAY.COM

D

rodzy Czytelnicy, prezentujemy
dziś coś w rodzaju raportu
zamknięcia - czyli sprawozdania z tego, w jakiej kondycji
burmistrz Bogdan Kożuchowicz pozostawia Świebodzice nowej ekipie.

oddana do użytku.

cie w realizacji i rozwój swoich pomysłów. Takie miasto pozostawiamy. Jesteśmy z niego dumni i będziemy dalej
pracować na jego rzecz by z tej ścieżki
rozwoju i otwartości nie zawrócić - pod-

kreśla Kwadrans stanowisko całego przyszłego klubu - a jest to klub większościowy, przypomnijmy, posiadający 12 mandatów w Radzie Miejskiej.
Szczegóły str. 4-5

Świebodzice mają nowego burmistrza
Paweł Ozga
4539 głosów

P

aweł Ozga został wybrany
nowym burmistrzem Świebodzic. W II turze wyborów samorządowych świebodziczanie zdecydowali przewagą
500 głosów, by to jemu powierzyć kierowanie miastem przez
najbliższe 5 lat.

53.03%.

Walka była więc bardzo wyrównana, dlatego Bogdan Kożuchowicz natychmiast po nieoficjalnym ogłoszeniu wyników
zadzwonił z gratulacjami do
burmistrza-elekta.
Na swoim profilu FB Bogdan
Kożuchowicz w równie elegancki sposób skomentował decyzję świebodziczan.
- Przez 12 lat pracowałem
intensywnie dla miasta i uważam, że z moimi pracownikami,

którzy są merytoryczni i którym
dziękuję, zrobiliśmy bardzo dużo. Wiele pozytywnych zmian
już nastąpiło w mieście, kolejne
nastąpią dzięki temu, że wiele
inwestycji jest wdrożonych,
a niektóre przetargi na strategiczne inwestycje zostaną rozstrzygnięte lada dzień.
Ale taki jest demokratyczny
wybór mieszkańców, którzy
chcą i oczekują zmian. Ich wolę
przyjmuję, akceptuję i szanuję.
Nowemu burmistrzowi gratuluję, życzę sukcesów i słusznie podejmowanych decyzji.
Dobro miasta zawsze było
moim priorytetem. Teraz - już
nie jako burmistrz, ale świado-

my świebodziczanin, będę dbał
o to z taką samą starannością
jako radny Rady Miejskiej.
Przede mną nowe wyzwania.
Wszystkim, którzy towarzyszyli
mi w dotychczasowych - szczerze dziękuję - napisał Bogdan
Kożuchowicz.
Radni z Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Kożuchowicza uzyskali 10 mandatów i razem z radnymi Prawa
i Sprawiedliwości (2 mandaty)
tworzą znaczącą i liczącą się
większość w Radzie Miejskiej.
Wszystkim samorządowcom
życzymy dobrej, nowej kadencji
2018-2023, by w podejmowaniu
decyzji kierowali się dobrem

Biało-czerwony ratusz, duma
i radość w sercach
W idowiskowy pokaz laserowy
na naszym ratuszu, msza
za Ojczyznę, wspólne śpiewanie
hymnu, Bieg Niepodległości
i wiele innych wydarzeń
towarzyszących - tak
w Świebodzicach wyglądała
kulminacja obchodów
100. Rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Obchody trwały u nas dwa dni.
A ratusz w biało-czerwonej
odsłonie wyglądał naprawdę
pięknie.
Fotorelacja - str. 8-9

Diabetycy
13
świętują 19.
urodziny.

miasta i mieszkańców. By byli
wierni swoim ideałom i wyborcom, którzy powierzając im
mandat radnego obdarzyli ich
wielkim, publicznym zaufaniem.

Wyburzają

I

resztki Sileny

Nowy właściciel terenu,
firma MW Invest, rozpoczęła
prace porządkowe na ruinach
dawnego zakładu. To pierwszy
etap inwestycji, czyli budowy
osiedla loftowego.
Str. 6

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Bogdan Kożuchowicz
4021 głosów
46.97%

bieg w moim życiu
uważam za
wyjątkowo udany.
Wszyscy razem
zrobiliśmy coś
wspaniałego - mówi
Paweł Białek,
nasz niezwykły
maratończyk, który
3 listopada przebiegł
Świdnicki Półmaraton
RTS w garniturze.
A wszystko, żeby
pomóc chorej
świebodziczance.

Drodzy Czytelnicy

Gazeta od początku ukazywała się
jako dwutygodnik, od zawsze kosztowała symboliczną złotówkę.

Byliśmy z Wami jak to się mówi - na
dobre i na złe.

Życzymy Mieszkańcom Świebodzic
tego, by nasze miasto nie ustawało
w rozwoju, by nadal było stawiane za
wzór na forum nie tylko regionalnym,
ale także krajowym. By o Świebodzicach - tak jak dotychczas - mówiło się
tylko dobrze i z dumą.

Pierwsza sesja z zaprzysiężeniem radnych
i burmistrza - 22 listopada, godz. 14:00

skiej, na której zarówno radni, jak
i nowy burmistrz, zostaną zaprzysiężeni.

Sesja będzie transmitowana
za pośrednictwem Internetu.
Żeby obejrzeć sesję, trzeba wejść
na BIP Świebodzic:
www.bip.swiebodzice.pl,
zakładka sesje Rady Miejskiej.

Sesja będzie transmitowana
w czasie rzeczywistym. I każde
posiedzenie będzie można w ten
sposób śledzić, co jest kolejnym
dobrym rozwiązaniem, pozostawionym przez ekipę burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.
Każdy wyborca będzie mógł od
tego momentu sprawdzać i oceniać
pracę radnych na sesjach, sprawdzać, czy osoby, które obdarzyliśmy zaufaniem, zachowują się god-

A Mieszkańcy byli
naprawdę zadowoleni
z tego, że żyją w pięknym, dającym wiele
możliwości, mieście.

NIECH SPORT NA
S

Nasz Klub sportowy staje na nogi - mocnym
atutem okazuje się być piłka ręczna.
Reaktywację II ligi kobiet w piłkę ręczną
- pierwszy meczWydanie
przedsfinansowane
własną publicznością
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KWW Bogdana
- dziewczynyprzez
rozegrały
28Kożuchowicza
października.
Były tłumy kibiców, fantastyczny doping,

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej,
oficjalnie wspiera Bogdana Kożuchowicza
Dokończenie małej obwodnicy osiedla
w wyborach samorządowych
- prace startują w przyszłym roku

Szanowni Państwo,
Lider AW, charyzmatyczny
prezydent, bardzo popularny
samorządowiec, jakim
jest prezydent Szełemej
potwierdza swoim
poparciem, że Bogdan
Kożuchowicz jest
odpowiednią osobą do tego,
by dalej rozwijać i dbać
o nasze miasto.

POŁĄCZY!

radość, czysty sport. To było
prawdziwe święto miasta, w którym
uczestniczyły całe rodziny. I wszystko
wskazuje, że takie sportowe święto
będziemy mieli częściej, bo ręczna kobiet

Mamy schemat
nowych tras
autobusowych

emy.
instruktaż jak głosuj
Koniecznie przeczytaj
!
Zapamiętaj, to ważne
W

2019 roku miasto przystępuje do realizacji bardzo
ważnej inwestycji drogowej
- budowy kolejnego odcinka
tzw. małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego. Chodzi o budowę odcinka drogi, który połączy
ul. Królowej Jadwigi z ul. Mieszka I (Dąbrówki). Miasto będzie
także podejmować działania, by
u zbiegu ulic Jeleniogórskiej
/Kamiennogórskiej oraz Mieszka I powstało rondo.
Str. 3

Dwanaście
12
zielonych,
ciekawie
zaaranżowanych,
zupełnie nowych
miejsc, powstanie
w przyszłym roku
w naszym mieście.

Trzy linie, w trzy części miasta. Ma być szybciej, krócej,
wygodnie do dworca i do najodleglejszych dzielnic.
Nowe trasy autobusowe z uwzględnieniem trzech linii,
są już gotowe, autobusy zaczną tak jeździć od nowego roku.
Str. 10-11

W Podstrefie Świebodzice WSSE Invest-Park powstanie Park Biznesu
- pomieszczenia dla mikroprzedsiębiorstw! Str. 7

zaufać

To człowiek, któremu można

6

Firma MW Invest,
która kupiła teren
dawnej Sileny,
dementuje
pomawiający artykuł
zamieszczony
na portalu
swiebodzice.info.
stoi na wysokim
Zapowiada
poziomie, a Klub ma pomysł
skierowanie sprawy
na organizację ciekawych eventów
sportowych.
Więcej str. 8-9 do sądu
FOT. ADRIAN SITKO

str. 4

Seniora

drugi dom
4dla-Klub
wielu z nas.

6
w II turze wyborów - 4 listopada!
21 PAŹDZIERNIKA
RY!
- IDZIEMY NA WYBO

Rusza budowa Mieszkań +
w Świebodzicach!

W imieniu Redakcji
Gazety Świebodzickiej
Agnieszka
Bielawska-Pękala

W garniturze na maraton, żeby pomóc
To będzie wyjątkowy bieg. Dla biegnącego - i dla osoby, której cała akcja jest
dedykowana. Świebodziczanin Paweł Białek, o którym już pisaliśmy nie raz na
łamach naszej gazety - znów postanowił pomóc w nietypowy sposób. Przebiegnie
świdnicki półmaraton RST w... garniturze. W ten sposób będzie propagował zbiórkę
pieniędzy dla świebodziczanki Alicji Mleczek. - Nazwałem to „Elegancki bieg dla
Alicji” - mówi Paweł. Akcji patronuję burmistrz naszego miasta Bogdan Kożuchowicz,
firma PAWO, producent garniturów - który podarował Pawłowi garnitur - oraz Gabinet
Kosmetyczny Katarzyny Górajewskiej. Pani Ala jest wzruszona tym gestem. - To
UWAGA! wspaniały
DZIŚ W
pomysł,
dziękuję - mówi świebodziczanka.
Więcej o akcji - str. 8
GAZECIE!

Instruktaż - jak głosuje
my,
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WY DAN IE
SPE CJA LNE

Silena - będzie
piękne osiedle!
Inwestor przyjeżdża
do Świebodzic,
by opowiedzieć
o szczegółach
inwestycji!

tego
chcecie?
Dyrektor urzędu za czasów burmistrza
Jana Wysoczańskiego chce zarządzać miastem

Czy naprawdę

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców
- w środę burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach Elżbieta Krzan podpisali
list intencyjny o budowie Mieszkań +
w Świebodzicach. Gmina przystępuje
do programu, pierwsze nowe mieszkania
już w przyszłym roku i będą kolejne!
W sumie mowa jest o co najmniej
25 mieszkaniach w bardzo wysokim
standardzie, z windą, balkonem lub tarasem.
Pełny komfort!
- Cieszę się, że podpisaliśmy to porozumienie,
rozpoczynamy budowę nowych mieszkań
komunalnych, jest takie zapotrzebowanie
w mieście i w związku z tym podjąłem decyzję
o udziale w programie - mówi burmistrz.
Str. 5
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raz pierwszy

Po
pokazujemy
7wizualizację
Domu

Złotego Wieku.
To będzie
niesamowite miejsce
opieki nad osobami
starszymi. Przetarg
na tę największą
w dziejach
Świebodzic
inwestycję
18 listopada!

Pawłowi Ozdze, kontrkandydatowi obecnego burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, udało się przekonać świebodziczan do tego, że jest osobą
„nową” i że ma „pomysł” na Świebodzice, dlatego dojdzie do II tury
wyborów. Tymczasem to samorządowiec, który już współrządził naszym
miastem, do 2006 roku był dyrektorem urzędu za czasów burmistrza
Jana Wysoczańskiego. Jakie to były czasy – też już chyba nie wszyscy
pamiętają. A było tak, że o Świebodzicach mówiło się w Polsce negatywnie,
a wszystkie telewizje pokazywały pewien charakterystyczny obrazek
– burmistrza Świebodzic rzucającego krzesłem w dziennikarza
telewizji TVN. Najwyższa Izba Kontroli i inne instytucje nadzorujące
stwierdzały liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta.
Świebodzice były zadłużone, nie rozwijały się.
Teraz ta osoba chce, by powierzyć jej zarządzanie
ponad 100-milionowym budżetem.
Więcej str. 5

SITKO

Wszystkiego dobrego
Świebodzice!

18 października 2018 G

przeczytaj, zapamię
taj, to ważne!

ice
81-letniamy nasze Świebodz
Koch
pedofil

FOT. UŻYCZONE ADRIAN

Oddaj głos na Bogdana Kożuchowicza
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

y

Przedstawiam
kolejne
11
projekty nowych
terenów zielonych,
które powstaną

w mieście.
Czy wiecie,
miastem.
mądrze zarządzał naszym
że przybędą
wybierzemy, by dobrze i
tuż, tuż. Od nas zależy, kogo
aż 4 place zabaw?
być dumni.
Wybory samorządowe
Prezentujemy
nazwiska
wszystkich
kandydatów
z którego możemy
dzieci, starzeć się.
żyć, wychowywać
w naprawdę pięknym mieście,
A żyjemy
niepoczytal
zachęca do tego, by tu zamieszkać,tego zmienić! Bo to my, mieszkańcy,
rozwija, zmienia,
się ny?
stanie
ubiegających
się
o miejsce
ww Radzie
Miejskiej w Świebodzicach
Które wspaniale
dumni! Nikt jest
nich
Świebodzice i jesteśmy z
nasze
pracą, pasjami, radością.
władze
Wszystko
Kochamy
wskazuje na to,
naszymi pozytywnymi emocjami, i wybierzmy dobre, uczciwe, wiarygodne
że mężczyzna,
je i wypełniamy
o którym
kulturą,
tworzymy
się przy urnach wyborczych
pisaliśmy w poprzednim
wypowiedziami, wysoką
października spotkajmy
21oskarżony
codziennymi działaniami,
Dlatego
numerze,
moralną,
postawą
tych, którzy swoją
o molestowanie
Wybierzmy
dzieci,
miasta.
styl sprawowania władzy.
nie będzie odpowiadał
gwarancje, że taki też będzie
dajązanam
swoje czyny.
UWAGA! DZIŚ W GAZECIE!

Mamy dla Was prezent - GRATIS

mapę ze ścieżkami i szlakami rowerowymi w Świebodzicach!
Poproś o mapę swojego sprzedawcę!

M bliżej
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Przed nami dwie
świetne imprezy
21 września – Happening rowerowy
22 września – Święto Ziemniaka

Rezerwujcie czas w te dwa – mamy nadzieję ciepłe – wrześniowe dni. 21 września (piątek)
wsiadamy na rowery i bawimy się w Rynku. Tego dnia odbędzie się także symboliczne
otwarcie nowego Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych, choć od razu wyjaśniamy,
że ostateczne prace związane ze znakowaniem ścieżek zakończą się do 5 października.
Zapraszamy od godz. 10:30 do Rynku, lub o 10:00 – na rowerze – na Centrum Przesiadkowe,
z którego przejedziemy razem do Rynku.
I jeszcze ważna informacja – tego dnia jeździmy komunikacją miejską ZA DARMO.

I

diotyczny napis: „Justyna kocham cię” na odnowionej elewacji
budynku UM przy ul. Żeromskiego i inne tego typu wyznania na
kolejnych elewacjach – to efekt spaceru pewnego młodocianego
wandala. Zakapturzony bezmózgowiec – bo niestety takie słowa się
cisną – zniszczył w ten sposób ścianę budynku, roletę antywłamaniową na jednym ze sklepów i ścianę na Strzegomskiej, a także ściany a nawet karoserie aut na Osiedlu Piastowskim. Straż Miejska
i Policja dokładnie obejrzały monitoring i zidentyfikowały sprawcę.
Zatrzymano go w środę. Będzie płacił za szkody.
Str. 3
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SILENA
SPRZEDANA!
3

A w sobotę 22 września startuje ziemniaczane szaleństwo, czyli popularne i lubiane Święto
Ziemniaka. W tym roku aż w czterech lokalizacjach: przy SP 2,3,4 i Integracyjnej. Będzie się
działo, będą zabawy i konkursy dla najmłodszych, pyszności z ziemniaków, jesienne ozdoby,
i wiele, wiele innych.
Początek – godz. 11:00.
Zapraszamy w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza

Opozycja „mąci”

ierwszy plac budowy przekazaz VAT-em
ny - miasto
rozpoczyna potężną
inwestycję,
związaną z rewitalizacją
i dezinformuje,
i tworzeniem nowych terenów
zieponownie wybierając
lonych
Nanegatywną
pierwszy ogieńkampanię.
idzie
w Cierniach i Park Miejski. boisko
tor właśnie tutaj rozpocznie InwesrealizaCiekawostka
cję projektu, składającego
się z 12
podprojektów,historyczna
dotyczących
nia nowych, pięknych, tworzesłużących
– porównujemy
rekreacji
terenów zielonych. W przyszłymzdjęcia
roku to, centrum
na co najbardziej
czekają świebodziczanie
Warszamiasta
z dziś
wianka
i Park Sportowy na Osiedlu
Piastowskim.

SZOK!

80-latek molestował
małe dzieci. Sprawa
jest w prokuraturze.
Str. 11

Wasz lokal wyborczy!
dokładnie, gdzie jest
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Sprawdźcie
miejscu,
h ulic głosują w innym

Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, po wstępnych
badaniach biegłych
stwierdzono u niego
niepoczytalność.

Przypomnijmy, świdnicka
prokuratura postawiła
mężczyźnie dwa zarzuty
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
usiłowania doprowadzenia
małoletnich do poddania
się
innej czynności seksualnej.
81-latek (!) obnażał się
przed dziećmi i próbował
je namówić na dotykanie
w intymne miejsca.
Najprawdopodobniej
świadkiem takiego zdarzenia
był ktoś z sąsiadów,
który zainterweniował
i poinformował policję.
Trwa śledztwo prokuratorskie.

cy niektóryc
Są zmiany, mieszkań
niż 4 lata temu!

Zieleń: zaczynamy od

N

Pobazgrał ściany sprayem
z miłości – już siedzi!

Zaledwie dwa tygodnie temu
informowaliśmy jako pierwsi,
teren po dawnych zakładach że
lniarskich został sprzedany.
Ruiny
zajęć
w-f.
Nasze
dawnej
Sileny
kupiła warszawska
spółka MW
miasto
stawia
na która zamierza
Invest,
zrealizować
sprawne
dzieciaki!
tam osiedle domów
wielorodzinnych oraz centrum
handlowo-usługowe. I to
nie
żadne odległe plany - mamy były
wizualizację terenu. Inwestor
ma już wszystko przygotowane,
zaprojektowano 10 obiektów,
których architektura nawiązuje
do przemysłowych zabudowań
Dożynki
wygląda - przynajmniej
Gminne
2018
na wizualizacji
- naprawdę
imponująco!
i święto u I jest zachowany
zabytkowy
działkowców.
komin, nawiązujący
do tradycji przemysłowych
tego terenu.
Więcej o szczegółach inwestycji
- str. 8
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Konsekwentnie wprowadzane zmiany w polityce
mieszkaniowej miasta przynoszą efekty
- na komunalne M czeka się o wiele krócej

a liście na mieszkanie komunalne oczekuje w tej chwili tylko
5 rodzin z listy na 2018 rok. To efekt konsekwentnie wprowadzanych i skutecznych zmian w polityce mieszkaniowej.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi rodzina, z którą rozmawialiśmy. Takich szczęśliwców jest więcej.
Pani Marta i jej rodzina czekali na mieszkania zaledwie kilka miesięcy.
- Mieszkaliśmy z rodzicami, było bardzo ciasno, a jest nas piątka. Na
szczęście dostaliśmy ten lokal, miasto zrobiło nową elektrykę, a my sobie
wyremontowaliśmy resztę według potrzeb. Mamy duże, ładne mieszkanie,
wreszcie własny kąt. Jesteśmy naprawdę zadowoleni.
To dobrze, że miasto jest bardzo przychylne i stara się iść lokatorom na
rękę.
Więcej str. 3
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Piękniej przy
4Wiejskiej
1.
rok szkolny
6–Nowy
nowe programy
w szkołach i więcej

Wymarzone

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Lofty w sercu miasta O D D A J S W Ó J G Ł O S 2 1 P A Ź D Z I E R N I K A
12 października 2018 G

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Wiceminister
Infrastruktury
Andrzej Bitteldało się pozytywnie
sfinalizować sprzedaż
z roboczą wizytą
terenu po dawnych zaw Świebodzicach
kładach
. lniarskich SiW środę, 26 września,
Temat: lena.
obwodnica.
ponadhektarowa
nieruchomość

U

w Centrum miasta została kupiona przez inwestora, który ma
wobec tego miejsca naprawdę
atrakcyjne plany.
- To bardzo dobra wiadomość
- mówi Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic. - Wierzę,
że teren zostanie wreszcie do-

Cierni

6

finansowe na zabezpieczenie
procesu upadłościowego. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał
wniosek gminy o przeprowadzenie upadłości, ale w sytuacji,
gdy gmina pokryła koszty, sąd
wyraził zgodę.
Finałem tego jest doprowadzenie do sprzedaży zakładu,
który od lat straszy w centrum
miasta. Przed „Sileną” i Świebodzicami otwierają się nowe
perspektywy!
Więcej str. 4

Pojechaliśmy ścieżkami

3

Pełne listy
kandydatów
do Rady Miejskiej.

5

Przypominamy
dokładnie, gdzie
głosują w wyborach
mieszkańcy
poszczególnych ulic.
Dzień Sybiraka
10
- wielka
uroczystość dla
naszych zesłańców,
przekazali różaniec
do kościoła.

Przypominamy
dokładnie, gdzie
głosują w wyborach
ą już oznakowane - poziomo i pionowo - mają
mieszkańcy barierki i wreszcie służą miłośnikom dwóch kółek.
W piątek 21 września podczas happeningu roweroposzczególnyc
h ulic. otwarto dwie ważne inwestycje:
wego symbolicznie

S

18

Centrum Przesiadkowe i ścieżki rowerowe. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz otworzył je razem z mieszkańcami.

Ulica
10Zamkowa
- wizytówka

- Oba te zadania mają przede wszystkim służyć miesz-

i lat 30-tych
ub. wieku. Zobacz,
co się zmieniło, Str. 9
co zniknęło.

To już za kilka dni - 7. Festiwal
Aktorstwa Filmowego w
Dereszowska, Bohosie
Świebodzicach.
wicz, Waleryś, Linda
- musicie ich zobaczyć!
Specjalna wkładka
wewnątrz Gazety

Dziś!

– podsumowaliśmy
14 października obchodzony
jest
najważniejsze
inwestycje, działania
Wszystkim Nauczycielom,
w sferze społecznej,
Pedagogom, Wychowawcom
, Pracownikom oświaty
wydarzenia mijającej
składamy najserdeczniejs
ze życzenia
i satysfakcji z wykonywanej
kadencji samorządu.
pracy, sukcesów zawodowych radości
Dziękujemy za Państwa
Zobacz, co zostało
i pomyślności w życiu osobistym.
wysiłek i zaangażowanie
zrobione i za ile.
, pasję i poświęcenie
ale bardzo ważnego celu,
jakim jest nauczanie i wychowanie w realizacji tego trudnego,
Str. 11-14

Dzień Edukacji Narodow
ej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

brze zagospodarowany, być może powstanie tu zabudowa
mieszkaniowa i jakieś niewielkie centrum handlowe. Najważniejsze, że jest poważny
inwestor, który ma konkretne
zamierzenia. To wyjdzie miastu
tylko na lepsze.
Cała transakcja to efekt skutecznych działań władz miasta
i tego, że gmina przejęła na siebie proces upadłościowy zakładu. W ubiegłorocznym budżecie udało się znaleźć środki

Str. 15

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Szczególnie serdecznie dziękujemy
też wszystkim organizacjom, z którymi
przez te lata współpracowaliśmy, dyrektorom placówek oświatowych, jednostek i spółek gminnych.

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Młodzi chcą
rozmawiać
- zaprosili na
spotkanie Bogdana
Kożuchowicza.

Łukasz Kwadrans

#IDZIEMY NA WYBORY
SAMORZĄDOWE 2018

młodego pokolenia.

Burmistrz Miasta Bogdan

Kożuchowicz

Gdzie i jak głosujemy, jeszcze raz o okręgach
i obwodach. Znamy skład Miejskiej Komisji
Wyborczej, prezentujemy pełną listę kandydatów
do Rady Miejskiej komitetu, który zarejestrował
się jako jeden z pierwszych.
Str. 3 i 4

SITKO

Mimo tego grono stałych odbiorców
pozostało niezmienione, za co najserdeczniej Państwu dziękujemy.
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Podajemy pełne wyniki wyborów
do Rady Miejskiej oraz na burmistrza

FOT.pixabay

Gazeta Świebodzicka informowała
o ważnych, ale i trudnych dla naszego
miasta sprawach, jak np. zagrożenia
powodziowe czy tragedia z 8 kwietnia
2017 roku - czyli wybuch gazu w kamienicy przy ul. Krasickiego, największy dramat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przedstawialiśmy projekty inwestycji, a później ich realizację
i efekt finalny. Organizowaliśmy konkursy, plebiscyty - np. na Pracodawcę
Roku; rozdawaliśmy wejściówki na
wydarzenia kulturalne, w tym roku
mieliśmy przyjemność nagrodzić bardzo wiele dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Dziękujemy naszym wiernym Czytelnikom za to, że kupowaliście nas,
czytaliście, dzwoniliście z różnymi opiniami. Sytuacja pisma samorządowego
na rynku wydawniczym w ostatnim
czasie nie była łatwa - pojawiła się
agresywna, prywatna gazeta, która za
każdym razem atakowała nie tylko osobę burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
ale także naszą gazetę, osobę prowadzącą.

2

Paweł, biegnij!
Czyli elegancki
bieg w garniturze na
pomoc chorej Alicji.

Odrodzenie „Victorii”!

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

FOT. UŻYCZONE ADRIAN

Gazeta Świebodzicka została powołana do istnienia z początkiem 2007
roku, tuż po objęciu rządów przez
Bogdana Kożuchowicza. Powstała po
to, by mieszkańcy Świebodzic mieli
bieżące informacje o tym, co dzieje się
w mieście w szerokim znaczeniu. Nie
chodziło tylko o decyzje zapadające
w ratuszu, prace Rady Miejskiej czy
samego burmistrza, ale na równi ważne
sprawy społeczne, wydarzenia w szkołach, organizacjach, sporcie, itd. W każdej dziedzinie życia naszego miasta.

Nie było to wydawnictwo mające
przynosić dochody, generować jakieś
zyski - bo nie taka jest idea pism samorządowych. Gazeta bezpłatnie zamieszczała chociażby różnego rodzaju podziękowania, kondolencje, listy do
Redakcji, materiały nadesłane, drobne
ogłoszenia.

4 XI - II tura - WYBORY BURMISTRZA

FOT. ADRIAN SITKO

K

ończy się 12-letnia kadencja
burmistrza Bogdana Kożuchowicza, a wraz z nią pewien rozdział także naszej
gazety. Nie wiemy, czy i w jakiej formie
wydawnictwo samorządowe będzie
kontynuowane, dlatego czujemy się
w obowiązku, by podziękować Wam,
Drodzy Czytelnicy, za te wspólne 12
lat.

zanowni Mieszkańcy, każdy
z nas będzie mógł zobaczyć
S
pierwszą sesję nowej Rady Miej-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

MW INVEST

piątek, 16 XI 2018

FOT. UŻYCZONE WIZUALIZACJA

2

Pełcznicy.kańcom,
W tej zachęcać do korzystania z alternatywnych form
komunikacji: rowerowej, kolejowej, autobusowej - a to
pięknej dzielnicy
właśnie skupia Centrum - mówił burmistrz, który tak jak
wszyscy uczestnicy, przyjechał na plac przed dworcem na
dzieje się obecnie
- Oba te zadania, zrealizowane w ramach ograninaprawdę rowerze.
dużo.skutków tzw. niskiej emisji, mają także wpływać
czania

Działkowcy
18
z „Lilii”
świętowali.

na lepsze powietrze w naszym mieście. Łączny koszt to
prawie 5 mln zł. A za chwilę będzie tu przyjeżdżać nasz
czwarty autobus miejski w ramach nowej linii, którą mam
nadzieję będzie podróżować jeszcze więcej świebodziczan. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko.
I wszyscy pojechali na rowerach do Rynku.

Było
pysznie
i wesoło
Wrzesień obfitował
w świetne imprezy miejskie
- to Food Truck Festiwal
i Święto Ziemniaka.
Na obu było bardzo wesoło
i smakowicie.
Relacje z obu wydarzeń
- str. 6 i 7

nie, uczciwie i działają dla rzeczywistego dobra miasta - wszak każdy to deklarował w kampanii wyborczej.

Zachęcamy
do śledzenia obrad!

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA
konkurs plastyczny

pn. Magia Świąt Bożego Narodzenia
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym na kartkę świąteczną pn.: „Magia Świąt Bożego
Narodzenia”.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 listopada 2018 r.,
G w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1,
G a także w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9 i 10
(poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:3016:00 i piątki: 7:30-15:00)
G lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Magia Świąt Bożego
Narodzenia”.

4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic.

6. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera,
kolorowe tusze, collage i inne).

5. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.

7. Format:
Kartka świąteczna w dowolnym formacie, w kształcie prostokąta, gdzie krótszy bok stanowi jego podstawę, (układ pionowy).

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety
Świebodzickiej. O uroczystym wręczeniu nagród laureaci zostaną
powiadomieni listownie. Dodatkowych informacji o konkursie
udziela Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.

2. Cele konkursu:
G rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
G rozwijanie wrażliwości estetycznej;
G stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
3. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła:
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Zadaniem uczestników jest
przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia
w postaci kartki świątecznej.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
G zgodność z tematem;
G pomysłowość i oryginalność formy;
G estetyka wykonania.

Tel.: 74/ 666-95-71, e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Bielawska−Pękala

dział reklamy:
poniedziałek-piątek
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
Redakcja nie odpowiada
za treść publikowanych listów
i ogłoszeń, przedruków, materiałów

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia AGORA
Nakład: 1200 egzemplarzy

Dziękuję za wszystko
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ważny temat

- czyli projekt Sudety 2030 - to
niezwykła inicjatywa, której
zwolennikiem byłem od samego
początku. Wpisuje się w strategię nowoczesnego państwa i powinna być wskazywana jako
modelowy przykład podejścia
do kwestii rozwoju regionu
w kontekście wsparcia jednostek terytorialnych w polityce
Unii Europejskiej.
Wizjonerskie podejście Romana Szełemeja do spraw samorządności, partnerstwa lokalnego, współdziałania w skali
mikroregionu zaowocowało porozumieniem, które stało się
impulsem rozwoju wszystkich
gmin, wchodzących w skład
AW - w tym także Świebodzic.
Za to chciałbym Panu Prezydentowi serdecznie podziękować. Jestem dumny, że Świebodzice są ważnym partnerem
AW a także uczestniczą w pracach Sudety 2030. Nie można
tego zmarnować.
 Świebodzice zostały także
dostrzeżone w skali kraju,
gmina jest jednym z kilkunastu samorządów, wybranych
przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, do realizacji nowatorskiego programu Partnerska Inicjatywa Miast. To dla
Świebodzic ogromne wyróżnienie.
- Tak, PIM to bardzo ciekawy
projekt, zakładający rewitalizację społeczną obszarów, które
mamy zdiagnozowane i które
należałoby objąć szeregiem
działań mających mówiąc najogólniej, poprawić jakość życia.
Projekt dopiero startuje, ale jest
mi on szczególnie bliski, mam
nadzieję, że nowa ekipa będzie
go kontynuować, bo jesteśmy
jednym z niewielu miast w kraju, które zostało wybrane do
jego realizacji. Byłoby wielką
stratą dla miasta zaniechanie
tego projektu.
 Gmina jest w trakcie realizacji wielu dużych inwestycji,
między innymi z udziałem
funduszy zewnętrznych, które
jak wiadomo muszą być zrealizowane w przeciwnym razie
może zostać zagrożone to dofinansowanie. Które z nich są
dla Pana szczególnie ważne?
- Tak naprawdę wszystkie, bo
są elementem realizowanego
przeze mnie przez wszystkie kadencje programu rozwoju miasta. Na pewno szczególny nacisk
położyłbym na rewitalizację
Śródmieścia, obecnie mamy
w fazie realizacji ulicę Krasickiego, wierzę, że wreszcie uda

ieszą się mieszkańcy Cierni
od numeru 150 a do 151
C
- miasto wykonało właśnie

dziury i uszkodzenia.
Po uzupełnieniu nawierzchni
całość jest już gładka i nie
zagraża podwoziom aut.
Remont nawierzchni kosztował nieco ponad 40.000 zł.
Zadanie było zgłoszone przez
mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego.


Gładki kawałek
około 100-metrowy odcinek
nowej nawierzchni. Odcinek nie
jest długi, ale ważny z punktu
widzenia korzystających, bo
„rozdzielał” dwa fragmenty
asfaltu, wykonane kilka lat
wcześniej. W środku były same

się wyłonić wykonawcę na ul.
Słowackiego. Już w grudniu
przyjedzie do nas czwarty autobus, chciałbym, aby tak jak było
to zaplanowane, od stycznia
ruszyły trzy odrębne linie komunikacji miejskiej.
Ale bez wątpienia najważniejszą kwestią jest dla mnie Dom
Złotego Wieku, zadanie, które
było od zawsze jednym z moich
priorytetów. Dziś jesteśmy jako
gmina tak naprawdę u progu
podpisania umowy, przypomnę,
że 30 listopada będzie otwarty
przetarg na te inwestycję. To jest
historyczny moment, bo udało
się dotrzeć do takiego punktu,
kiedy to potężne zadanie rzeczywiście ma szanse na realizację.
To już nie jest sfera zamysłów,
szukania dróg, ale finalizacja
konkretnego procesu, bardzo
długiego i skomplikowanego.
To zadanie jest mi szczególnie
bliskie, bo od dawna moim
marzeniem było stworzenie
w Świebodzicach takiego właśnie domu całodobowej opieki
dla osób starszych i chorych.
Wierzę w to głęboko, że jesteśmy już na mecie.
 Pozostawia Pan finanse
gminy w stanie idealnym,
z symbolicznym wręcz zadłużeniem, budżet jest stabilny, to
ponad 100 mln zł. Trzeba by
się chyba naprawdę bardzo
postarać, żeby go „zepsuć”?
- Gdy obejmowałem fotel
burmistrza w 2006 roku, budżet
Świebodzic ledwo sięgał 46 mln
zł, a zadłużenie przekraczało
23 mln zł. Dziś kwoty są nieporównywalne, budżet miasta to
100 mln zł z pełną stabilizacją,
bezpieczeństwem kredytowym,
posiadający wskaźniki wydatków inwestycyjnych na poziomie zapewniającym systematyczny wzrost nakładów. To jest
bardzo dobry budżet, którym
należy właściwie i mądrze zarządzać. Oczekuję, że nowa
ekipa ma tego pełną świadomość i poczucie odpowiedzialności za właściwie gospodarowanie mieniem publicznym.

 Czego życzy Pan nowemu
burmistrzowi miasta Pawłowi
Ozdze?
- Przede wszystkim dobrych,
rozsądnych decyzji, dialogu
z Radą i Mieszkańcami. Szacunku do ludzi, poszukiwania kompromisu w trudnych sytuacjach
i takiego postępowania, by zawsze na pierwszym miejscu
było dobro miasta, a nie interesy jakichś grup czy osób.
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 Jakie są Pana plany na
przyszłość? Trudno wyobrazić sobie, że zniknie Pan z życia
publicznego?
- Będę dalej pracował dla
miasta, jako radny, wraz z moim
klubem, który wkrótce się zawiąże i który ma większość
w Radzie Miejskiej Świebodzic.
Jeśli chodzi o dalsze plany zawodowe, oczywiście są, ale to
nie jest jeszcze moment, by mówić o konkretach.
 Dziękuję za rozmowę.
- A ja jeszcze raz dziękuję
wszystkim Mieszkańcom Świebodzic za te wspólne 12 lat.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę organizacjom
pozarządowym, które tak licznie powstały w naszym mieście na przestrzeni
tych 12 lat. Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegli swoją rolę w przestrzeni
publicznej miasta, z mojej strony mogli zawsze liczyć na otwartość, wolę
współpracy i wsparcie w każdym możliwym wymiarze.
Dziękuję:
 Prezes Stowarzyszenia SENIOR = AKTYWNY
OBYWATEL - Pani Bogumile Kuliberdzie
 Pastorowi Kościóła Zielonoświątkowego Misja
24 Panu Zbigniewowi Niemcowi
 Przedstawicielowi Stacji Profilaktyki
Zdrowotnej i Pomocy Doraźnej Panu Dariuszowi
Urbaniakowi
 Prezesowi UKS Ameoli Panu Mariuszowi
Anniukowi
 Prezesowi PTTK Łaziki Panu Andrzejowi
Piątek
 Prezesowi Fundacja „Dogonić Marzenia”
Panu Waldemarowi Ulatowskiemu
 Prezes Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Pani
Elżbiecie Surgieniewicz
 Prezesowi Polskiego Związku Działkowców
ROD Stokrotka Panu Edmundowi Sołowijowi
 Prezesowi Polskiego Związku Wędkarskiego
Koło Zakładowe TERMET S.A. Panu Andrzejowi
Anniukowi
 Prezesowi Stowarzyszenia Promocji Sztuki
i Rzemiosła TARGIRA Panu dr. Januszowi
Kujatowi
 Przewodniczącej Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Pani
Józefie Banach
 Prezesowi ROD LILIA, Panu Kazimierzowi
Buszykowi
 Prezesowi ROD RELAX - Panu Bogusławowi
Kowalcowi
 Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w
Świebodzicach Pani Katarzynie Młynarkiewicz
 Prezesowi Stowarzyszenia Akademia
Taekwondo Tong-il Panu Leszkowi Sołkowi
 Stowarzyszeniu Bona Fide - Panu Maciejowi
Więckowi
 Prezes Stowarzyszenia Wypożyczalnia

Centrum Pani Joannie Mazurkiewicz
Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach Panu Grzegorzowi Glegole
 Prezesowi Stowarzyszenia Krzewienia
Trzeźwości w Rodzinie Klub Abstynenta
ODNOWA - Panu Jarosławowi Molnarowi
 Prezes UKS JEDYNKA - Pani Marcie
Borowicz-Stawickiej
 Prezesowi Polskiego Towarzystwo
Numizmatyczne Koło w Świebodzicach
- Panu Kazimierzowi Chojnowskiemu
 Prezesowi Polskiego Związku Filatelistów
Koło nr 1 w Świebodzicach - Panu Pawłowi
Dziurzyńskiemu
 Prezesowi Towarzystwa Miłośników
Świebodzic - Panu Markowi Mikołajczakowi
 Prezes Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Miejskie w Świebodzicach Pani Krystynie
Michalskiej
 Przewodniczącemu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Panu Aleksandrowi Jermakow
 Prezes Fundacji REM Pani Annie Maślach
 Prezes Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej Pani Pelagii Błazik
 Prezesowi Związku Sybiraków
w Świebodzicach Panu Tadeuszowi
Fedorowiczowi
 Prezes Stowarzyszenia CharytatywnoOpiekuńczeim. Bł. Marii Teresy Gerhardinger
Pani Elżbiecie Horodeckiej
 Prezes Klubu Sportowego REKIN
Pani Barbarze Kościelniak
 Prezesowi Miejskiego Klubu Sportowego
VICTORIA Świebodzice Panu Euzebiuszowi
Wojdatowi
 Przewodniczącej Polskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego Pani Urszuli Kruczek
 Prezesowi

Świerkowa do końca listopada

obiegają końca prace związane z II etapem remontu
D
ul. Świerkowej. Obecnie ekipy
są już na skrzyżowaniu z ul.
Klonową.
W ramach realizowanego
właśnie II etapu prac moderni-

zacji Świerkowej powstanie
nowa kanalizacja wraz z wpustami, nowa nawierzchnia z kostki betonowej zarówno na jezdni, jak i chodnikach. Chodzi
o odcinek od budynku nr 15 do
skrzyżowania z ul. Klonową.

FOT. UM ŚWIEBODZICE

 Panie burmistrzu, dobiega końca Pana kadencja, to
w sumie 12 lat ciężkiej pracy
na rzecz miasta i mieszkańców. Co dla Pana było najważniejsze podczas tych wszystkich lat?
Bogdan Kożuchowicz: - 12
lat to spory kawałek mojego
życia i czasu, który tak naprawdę oddałem dla spraw miasta.
Funkcja burmistrza to nie jest
praca na etat, „od - do”. To jest
zaangażowanie na tysiąc procent, to są także emocje, uczucia, nierzadko odsuwanie spraw
prywatnych na bok, bo są kwestie ważniejsze. Ja tak właśnie
traktowałem tę pracę, może to
zabrzmi górnolotnie - ale misyjnie, jako służbę dla mieszkańców. Służyłem jak najlepiej mogłem.
 W komentarzach na pana
profilu FB, w podziękowaniach od mieszkańców można
było wyczytać, że świebodziczanie bardzo to doceniają
i mimo takiego, a nie innego
wyniku wyborczego, w oczach
wielu pozostanie Pan najlepszym w dotychczasowej historii, burmistrzem Świebodzic. Poprzeczka dla następców została wysoko postawiona?
- Każdy, kto ubiega się o funkcję burmistrza - przynajmniej
ja tak to postrzegam - za cel stawia sobie dobro miasta i chce
dla tego miasta pracować. To
było moim motywem działania
przez wszystkie kadencje i tak
jest nadal, bo również jako
radny będę robił wszystko, by
były podejmowane dobre decyzje dla Świebodzic. By miasto
nadal się rozwijało, inwestowało, by poprawiała się jakość
życia mieszkańców. Wierzę, że
to jest także motor działań dla
nowych władz naszego miasta.
 Będąc tyle lat burmistrzem Świebodzic miał Pan
okazję
współuczestniczyć
w ważnych w skali regionu
przedsięwzięciach, mam na
myśli przede wszystkim Aglomerację Wałbrzyską, do której Świebodzice przystąpiły
jako jeden z pierwszych samorządów. A ostatnio także
Sudety 2030, inicjatywę ponadregionalną. Dlaczego tak
ważna jest współpraca na poziomie samorządów?
- Muszę przyznać, że zarówno idea powołania Aglomeracji
Wałbrzyskiej przez Pana Prezydenta Romana Szełemeja, jak
i jej kontynuacja i rozszerzenie

piątek, 16 XI 2018

Obecnie prace trwają w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową
Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego,
czyli propozycji zadań, zgłaszanych przez świebodziczan.

Koszt 319.000 zł, finansowany
całkowicie z budżetu gminy.


Raport zamknięcia - czyli w jakiej kondycji następuje przejęcie władzy
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D

rodzy Czytelnicy, prezentujemy dziś coś w rodzaju raportu
zam-knięcia - czyli sprawozdania z tego, w jakiej kondycji
burmistrz Bogdan Kożuchowicz pozostawia Świebodzice
nowej ekipie.

Sytuacja miasta jest bardzo dobra pod każdym względem i należy
dołożyć wszelkich starań, by nie tylko tego nie zaprzepaścić, ale kontynuować dobrze wyznaczone kierunki.

Budżet miasta jest bardzo stabilny, zadłużenie na niewielkim poziomie. W toku jest wiele ważnych inwestycji - największa, czyli Dom
Złotego Wieku ma szanse właśnie się rozpocząć, bo przypomnijmy
- 30 listopada otwarty zostanie przetarg na to największe w historii
miasta zadanie.
Skupiliśmy się na trzech bardzo ogólnych obszarach - finansach,
sprawach mieszkaniowych i inwestycjach. Wszystkie te obszary funkcjonują dobrze, co potwierdzają wskaźniki i konkretne przykłady.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 Lista osób oczekujących na przydział mieszkania w 2018 - 3 osoby
 Lista oczekujących na 2019: w chwili obecnej 18 osób oczekuje na lokal mieszkalny, 9 na lokal socjalny
 W 2018 zagospodarowano 30 pustostanów
 W ostatnich 4 latach gmina przydzieliła 225 lokali komunalnych

FINANSE MIASTA
Plan

wykonanie na dzień 30.09

Dochody gminy

97 782 688

70 960 801,11

Wydatki gminy

104 468 352

70 797 211,37

19 769 103

9 315 349,47

Wydatki majątkowe
Zadłużenie z tytułu kredytów 17 630 000

Zestawienie wydatków inwestycyjnych na lata 2019-2020

Wszystkie
dane podane
w materiale do
tyczą
stanu na 30.09
.2018 r.,
przed projekte
m
budżetu
na 2019 rok

raport

INWESTYCJE (największe zadania)
ZREALIZOWANE W OSTATNIEJ KADENCJI (2010-2014)
 Centrum Przesiadkowe
 Ścieżki rowerowe I etap
 Klub Seniora
 Termomodernizacja budynków oświatowych
 budowa ul. Strefowej - II etap
 remont ulicy Mieszka I, 3-go Maja i Dąbrówki
 budowa ul. Przemysłowej - II etap,
 budowa ulicy Królowej Jadwigi
 budowa ulicy Królowej Elżbiety
 utworzenie własnej komunikacji miejskiej, zakup 3 autobusów Mercedes
 budowa Żłobka Miejskiego
 modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji
 budowa nowych dróg i chodników oraz wjazdów na ul. Zamkowej, Osiedle

WSK
 termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Stefana Żeromskiego
 modernizacji kąpieliska odkrytego
 budowa nowej jadłodajni miejskiej
 uruchomienie programu dotacji dla mieszkańców
- na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz na wymianę
systemu ogrzewania w mieszkaniu (na ekologiczne paliwa).
BĘDĄCE W TOKU
 remont ul. Świerkowej - II etap - zakończenie do k. listopada
 zakup czwartego autobusu marki Mercedes
 rewitalizacja ulic: Krasickiego, Słowackiego, Piaskowa - etap I,
ul. Krasickiego, całkowita przebudowa nawierzchni ulic i chodników
wraz zagospodarowaniem zieleni, utworzeniem skweru do rekreacji
i placu zabaw, zadanie na lata 2018-2019
 przebudowa i rozbudowa terenów zielonych w ramach projektu
Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych - 19 hektarów terenów
 modernizacja i przebudowa miejskiej kręgielni
 budowa Domu Złotego Wieku w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)
 inteligentne przystanki
 wymiana i doświetlenie przejść
dla pieszych
 remont nawierzchni
chodników w dzielnicy
Pełcznica

Prognoza zadłużenia

Łukasz Kwadrans
Radny-elekt, długoletni Przewodniczący RM
- Miasto jest w stabilnej, dobrej kondycji finansowej w kontekście relacji dochodów do zobowiązań. Natomiast bez
spójnej wizji, a także działań ukierunkowanych na nowe źródła dochodów nie można myśleć o rozwoju Świebodzic,
ani żadnego innego miasta. My taką strategię zdynamizowanego, ale wciąż realizowanego w sposób zrównoważony
rozwoju Świebodzic mamy, do takiej wizji przekonaliśmy wyborców już 4 razy, tak cztery. Dlatego, że uważam nas
za wygranych również ostatnich wyborów samorządowych, a wskażę dlaczego. Pozostałe komitety wyborcze
miały przepisane elementy naszego programu lub odnosiły się do tego, co już funkcjonuje bądź jest zrealizowane
- tzn. spotkało się to z akceptacją wyborców. Nasi kandydaci na radnych otrzymali ponad 1500 głosów więcej od pozostałych kandydatów
i mamy dwunastoosobową reprezentację w Radzie Miejskiej, dającą stabilną większość i możliwość stanowienia prawa lokalnego,
kształtowania budżetu. Nasz kandydat na burmistrza miasta wygrał w I turze ponad tysiącem głosów z każdym z pozostałych.
W drugiej turze przegrał jedynie 518 głosami, bowiem wyborcy przenieśli swoje sympatie, ale czy rzeczywiście chcieli tego kandydata?
Ponad 4 tysiące Mieszkańców poparło w II turze wyborów nasz program i chciało kontynuacji tych działań w Świebodzicach. Zmobilizowaliśmy
elektorat i otrzymaliśmy niemal ten sam wynik. Mamy silny mandat, by wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta. Wyborcy wybrali
Świebodzice rozwoju, zmiany i my tę zmianę chcemy wspierać, a nawet pewnie nadać jej ton. Rozwiązaliśmy większość problemów
infrastrukturalnych, szczególnie na Osiedlu Piastowskim. Znamy problemy miasta i przyszłe wyzwania. Raport o stanie miasta? Dobra kondycja
na dziś, ogromne wyzwania na przyszłość i to już na najbliższy rok. Nowe inwestycje, zmiany legislacyjne mające wpływ na kondycję gminy.
Postawiliśmy na edukację - szkoły są zmodernizowane, a dzieci uczą się w godnych warunkach. Postawiliśmy na Mieszkańców - mamy silne
organizacje pozarządowe i wiele imprez. Postawiliśmy na otwartość - każdy mógł liczyć na wsparcie w realizacji i rozwój swoich pomysłów.
Takie miasto pozostawiamy. Jesteśmy z niego dumni i będziemy dalej pracować na jego rzecz by z tej ścieżki rozwoju i otwartości
nie zawrócić!

piątek, 16 XI 2018
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Królewska Jadwiga
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U

lica już od wielu miesięcy służy mieszkańcom nowo budowanego osiedla, ale oficjalny odbiór inwestycji odbył się
w środę 14 listopada.
Ulica Królowej Jadwigi, będąca przedłużeniem ulicy Królowej Elżbiety, jest ważnym elementem komunikującym nową
i mocno rozbudowującą się część
Osiedla Piastowskiego. Obecnie
w rejonie tej ulicy powstaje osiedle domów wielorodzinnych
realizowane przez firmę Green
Park.
- Ten fragment osiedla ma
ogromny potencjał rozwojowy,
dynamicznie się rozrasta, dlate-

inwestycje

go budowa zarówno Królowej
Jadwigi, jak i wcześniej Królowej Elżbiety była dla mnie oczywistą koniecznością - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Budowa ulicy Królowej Jadwigi kosztowała 1 mln zł, wraz
z Królowej Elżbiety gmina zainwestowała w infrastrukturę drogową 4,5 mln zł. To jedna
z ważniejszych inwestycji drogowych minionej kadencji.
W odbiorze wziął udział burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
wykonawca zadania - szef Green
Parku Krzysztof Kujat oraz
Marcin Traczykowski z Wydziału IT, a także inspektorzy
nadzoru.

Nowy chodniki na Modrzejewskiej
już gotowy

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

1,04

Wartość:

mln zł

mała Obwodnica

akończył się gruntowny remont chodników po obu
Z
stronach ul. Modrzejewskiej.

FOT. UŻYCZONE

Zaczynają
burzyć
na Silenie
Firma MW Invest,
nowy właściciel terenów
pod dawnej Silenie,
rozpoczął porządkowanie
placu. Ciężki sprzęt
został zwieziony
i rozpoczęło się
wyburzanie pozostałości
po budynkach
dawnej fabryki
lniarskiej.
Jak już wielokrotnie
informowaliśmy,
spółka zamierza
wybudować
w tym miejscu
osiedle budynków
wielorodzinnych
w stylu loft,
nawiązujących
do historii
miejsca.

S

zanowni Czytelnicy, dziś
jeszcze raz wracamy krótko do tematu tzw. małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego, ponieważ w opublikowanej dwa tygodnie temu mapce wkradł się błąd.
Niewłaściwie zaznaczyliśmy
przebieg zamknięcia tzw. małej
obwodnicy.
Przypomnijmy. W przyszłym
roku miasto przystąpi do realizacji bardzo ważnej inwestycji
drogowej - budowy kolejnego
odcinka tzw. małej obwodnicy
Osiedla Piastowskiego. Chodzi
o budowę odcinka drogi, który
połączy ul. Królowej Jadwigi
z ul. Mieszka I (Dąbrówki).
Samorząd cały czas szuka
rozwiązań, które pozwolą usprawnić poruszanie się po naszym mieście. Rozwiązania
z poziomu ogólnokrajowego,
czyli budowa obwodnicy miasta, to inwestycja, o która Świebodzice zabiegają i mocno naciskają. Jednak tu inwestorem
będzie Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. GDDKiA
wpisała do planu pilnych remontów i zadań na najbliższe
lata nasz odcinek, w ciągu drogi
krajowej 34 w kierunku Dobro-

mierza. Ale zanim do tej inwestycji dojdzie, miasto we własnym zakresie projektuje rozwiązania, które usprawnią życie
mieszkańców.
Takim rozwiązaniem będzie
dokończenie budowy tzw. małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego. Jest to obecnie rejon
miasta, który bardzo dynamicznie się rozwija. Przy ul. Królowej Jadwigi powstaje osiedle
domów, dwa duże budynki wielorodzinne buduje przy ul. Kazimierza Odnowiciela Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z nieoficjalnych informacji wiemy,
że kolejne tereny w obrębie
osiedla będą zagospodarowane
mieszkanie, bo jest bardzo duże
zainteresowanie zakupem działek bądź mieszkań w tym rejonie miasta.
Dlatego trzeba ułatwić mieszkańcom wydostanie się z tego
„miasta w mieście”.
Takim ułatwieniem będzie
budowa drogi na odcinku od ul.
Mieszka I do ul. Ogrodowej
wraz z jej poszerzeniem. Inwestycja podzielona jest na trzy
etapy, które obrazuje mapka.
Oto poszczególne etapy budowy drogi:

I Etap:

budowa odcinka tzw. małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego, planowana droga będzie
kontynuacją ul. Mieszka I na
odcinku od ul. Dąbrówki do ul.
Królowej Jadwigi

II Etap:

budowa drogi lokalnej na odcinku od małej obwodnicy Osiedla Piastowskiego do ul. Ogrodowej

III Etap:

przebudowa ul. Ogrodowej.

Przebieg planowanej drogi
został przedstawiony w załączniku graficznym.
Ta droga usprawni ruch samochodowy w rejonie Osiedla
Piastowskiego - będzie bezpośredni dojazd do Ośrodka Sportu
i Rekreacji i krytej pływalni
z każdej części osiedla.
Połączenie planowanej drogi
z ul. Królowej Jadwigi spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego na ul. Mieszka I
i Łącznej w Świebodzicach.

Budynek na Skłodowskiej-Curie
ocieplony
en w 100% gminny budynek, w większości składający się w mieszkań socjalnych,
T
ma już prawie pełne ocieplenie. W ramach

zadania gmina dociepliła ściany, wymieniła
instalacje wodną i kanalizacyjną, zostaną także
odmalowane klatki schodowe. Wartość prac to
ok. 180 tys. zł. W budynku mieszka 16 rodzin.
O wykonanie zadania zabiegali radni:
Krystian Wołoszyn i Marek Gąsior.
I

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Nawierzchnia jezdni jest
w dobrym stanie technicznym,
a ewentualny remont jezdni
będzie możliwy dopiero po wykonaniu niezbędnych prac wodno-kanalizacyjnych.
Wartość prac to 145.000 zł.
Inwestycja została zgłoszona
przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego. O jej
wykonanie zabiegali też radni:
Krystian Wołoszyn i Marek
Gąsior.

I

Strategie niskoemisyjne
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje

Gmina Świebodzice od maja 2017 r. realizuje projekt
pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie
Świebodzice” dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

C

elem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice.
Wdrożenie strategii niskoemisyjnych obejmuje: budowę centrum
przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych
przystanków, energooszczędnego
oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu.

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii
Europejskiej, w ramach projektu
Gmina mogła:

Przebudować Plac Dworcowy i stworzyć Centrum
przesiadkowe z wydzielonymi miejscami parkingowymi oraz miejscem dla
wiaty przystankowej i rowerowej,
wybudować ścieżkę rowerową
wraz z przebudową nawierzchni.
Koszt inwestycji 2 473 993,41
- dotacja z UE: 2 102 894,40 zł;

1

Wykonać 2,5 km ścieżek
rowerowych, które biegną
od Osiedla Piastowskiego
do Osiedla Sudeckiego łącząc się z Centrum Przesiadkowym na Placu Dworcowym,
tak aby zmniejszyć ruch samochodowy i umożliwić bezpieczny
dojazd na stację kolejową wraz
z możliwością pozostawienia roweru w wyznaczonym miejscu.
Inwestycja kosztowała 2 200 478,52
zł, z czego otrzymała środki z Unii
1 870 406,74 zł;

2

Doświetlić energooszczędnymi lampami ciągi pieszo
- jezdne na ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego, oraz przejścia dla pieszych na ul. Wałbrzyskiej, Strzegomskiej oraz ul. Mieszka I. Koszt przebudowy oświetle-

nia to 265 921,08 zł, natomiast
Gmina otrzymała refundacje
z UE 226 032,92 zł;

Zakupić autobus ekologiczny, który zgodnie z umową ma zostać dostarczony
do końca roku 2018. Koszt
autobusu 1 575 630,00 zł,
Gmina otrzyma z UE 853 455,28 zł.
Ponadto autobus jest dodatkową
linią, która ma zmniejszyć ruch
samochodowy, a przy tym niską
emisję i umożliwić dojazd do
Centrum Przesiadkowego „parkuj
i jedź”. Linia ma być dostosowana
do odjazdów i przyjazdów pociągów.
W ramach projektu Gmina Świebodzice planuje wykonać jeszcze
inteligentne przystanki. Obecnie
Gmina jest na etapie wyłonienia
wykonawcy inwestycji.
Całkowity koszt projektu to
8 056 329,60 zł z czego dofinansowanie z UE to 6 356 697,49.
W październiku br. Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość
projektu i tym samym wartość
kwoty dofinansowania, a także
termin zakończenia realizacji projektu do końca stycznia 2019 r.

4

Budowa ścieżek rowerowych, I etap

3

Doświetlenie przejść dla pieszych

Zakup nowoczesnych autobusów
komunikacji miejskiej

Budowa Centrum Przesiadkowego
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Świebodzice dla Niepodległej
8
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Biało-czerwony ratusz, legenda o Beckerze, patriotyczne bieganie i śpiewanie hymnu, czyli...

M
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sza święta za Ojczyznę, złożenie kwiatów
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, patriotyczny pokaz laserowy na ratuszu - to w sobotę 10
listopada, a 11 doroczny Bieg
Niepodległości oraz Marsz Nordic Walking ze wspaniałą frekwencją. Tak Świebodzice uczciły
setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za tak liczny udział w miejskich
obchodach 100-lecia odzyskania
przez nasz kraj niepodległości.
Msza w intencji Ojczyzny odprawiona została w kościele pw.
Św. Mikołaja. Wzięli w niej udział
m. in. Poseł na Sejm RP Ireneusz
Zyska, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, radni kończącej
się kadencji oraz nowo wybrani
samorządowcy, a także burmistrz
elekt Paweł Ozga.
Po uroczystej eucharystii pod
przewodnictwem księdza dziekana Józefa Siemasza delegacje
złożyły wiązanki i zapaliły znicze
pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
A o godz. 19:00 w Rynku roz-

począł się patriotyczny pokaz
świetlny, przygotowany z okazji
rocznicy. Już od godz. 17:00
ratusz przybrał narodowe barwy,
a momentem kulminacyjnym
było laserowe widowisko, nawiązujące do historii państwa,
postaci wielkich Polaków, a także
lokalnych akcentów, jak legenda
o Gustavie Beckerze. Ogromne
wrażenie zrobiły także „płonące”
fontanny, zamontowane tuż przed
ratuszem.
Pokaz przyszło obejrzeć bardzo wielu mieszkańców, dziękujemy za tak liczny udział.
- Dziękuję, że tego dnia chcieliśmy być razem i świętować to
ważne święto. Prawdziwy patriotyzm wypływa z serca i jest widoczny nie w słowach, ale w działaniach - podsumowuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W niedzielę 11 listopada entuzjaści aktywnego wypoczynku
mogli wziąć udział w Biegu
Niepodległości i Marszu Nordic
Walking. Na starcie stanęło bardzo wiele osób, pogoda także
dopisała. Były okolicznościowe
koszulki, grochówka dla biegaczy.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI OJCZYZNY

RADOSNY I RODZINNY
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

PIĘKNIE ZAŚPIEWAŁY
NASZE SENIORKI

ZŁOŻENIE KWIATÓW
PRZEZ OFICJALNE DELEGACJE

100 lat Niepodległej Polski
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DOBRO wraca
i to biegiem!
10

N

turze. Akcja miała cel charytatywny - pomoc dla ciężko chorej
mieszkanki Świebodzic Pani
Alicji Mleczek.
Paweł nazwał swój bieg
„Elegancki bieg dla Alicji”.
Głównym sponsorem akcji była
firma PAWO, polski producent
męskiej odzieży, która wyposażyła biegacza w garnitur,
a także gabinet kosmetyczny
Koncepcja Piękna Katarzyny
Górajewskiej. Buty ufundował
salon obuwniczy Adama Pofelskiego, Robert Sitek zadbał
o materiały promocyjne (plakaty).
- Cały czas podczas biegu
towarzyszyły mi wspaniałe
emocje, bo na widok szaleńca,
którzy biegnie w przemoczonym garniaku kibicie na całej
trasie mocno dopingowali i kierowali miłe słowa - mówi Paweł. - Nie było lekko, gdyż deszczowa aura spowodowała, że
mój „strój startowy”, był odrobi-

FOT. UŻYCZONE EWA ANTOSZEWSKA-PROĆ I PAWEŁ BIAŁEK

ajbardziej elegancki
bieg w moim życiu
uważam za wyjątkowo udany. Chciałbym
podziękować Wszystkim za
zaangażowanie - jakiekolwiek,
bo każde było dla nas bardzo
ważne i cenne. Na oficjalne podziękowania i podsumowania
przyjdzie jeszcze czas, ale jedno
jest pewne - Wszyscy razem
zrobiliśmy coś wspaniałego
- mówi Paweł Białek, nasz niezwykły maratończyk, który 3 listopada przebigł Świdnicki Półmaraton RTS w garniturze.
A wszytsko, żeby pomóc chorej
świebodziczance.
W sobotę 3 listopada odbył
się IV Półmaraton Świdnicki
RST. W biegu wystartowało
prawie 1500 biegaczy z całej
Polskie, a Świebodzice miały
podczas biegu swoje prawdziwe
„5 minut”. Świebodziczanin
Paweł Białek przebiegł cały
dystans 21 km w pełnym garni-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

piątek, 16 XI 2018

Wyniki konkursu ogłoszonego przez Gabinet
Kosmetyczny Katarzyny Górajewskiej
Trzeba było wytypować możliwie najbardziej zbliżony wynik,
jaki osiągnie Paweł w półmaratonie.
Najlepiej zrobili to:
1. Andrzej Galimski
1:29:00
2. Aleksander Dec
1:29:55
3. Łukasz Walter
1:32:00

nę cięższy. Dodatkowo utrudniona wentylacja potęgowała
ten problem, ale od środka.
Mimo to, udało się ukończyć
półmaraton w czasie 1:28:58
i zmieścić się w pierwszej 100,
na około 1500 osób kończących
bieg. Jestem zadowolony z takiego wyniku.
A tak na marginesie - garnitur
jest cały, zupełnie jak nowy,
więc ukłony dla PAWO, robią
całkiem niezłe ubrania - nawet
to trudnych zadań - żartuje maratończyk.
Pawłowi podczas biegu kibicowała pani Alicja Mleczek
a także Ewa Proć-Antoszewska, która jest jedną z inicjatorek
akcji pomocowej w mieście na
rzecz świebodziczanki.
- Paweł to wspaniały człowiek o wielkim sercu, cieszę się,
że mogłam go poznać i że
wspólnie pomagamy - mówi
pani Ewa. - Zbieramy pieniądze
na pomoc Alicji na różne sposoby, bieg był jednym z pomysłem, była także zbiórka do
puszek, każda złotówka jest
potrzebna, żeby Ali zrobić nową
łazienkę. Może jest jakaś firma,
które podjęłaby się wykonać
prace? Mamy materiał i projekt,
ale potrzebny jest wykonawca.

Jeśli ktoś mógłby nas w ten sposób wspomóc, wykonać jakąś
pracę, np. hydraulikę - proszę
o kontakt telefoniczny, nr 669
031 446.
Pani Ala to mama dwójki
dzieci, która po przeszczepie
szpiku zmaga się z ciężkimi
powikłaniami, wymaga nadal
specjalistycznego leczenia, rehabilitacji. Bardzo potrzebna
jest łazienka przystosowana do potrzeb osoby
mającej problemy z poruszaniem. Właśnie
łazienka jest teraz
celem zbiórki i chyba
coraz bliżej do tego
upragnionego remontu, bo udało się zebrać
kolejne pieniądze. Kto
za tym stoi? Oczywiście
nieoceniona Ewa ProćAntoszewska, która zaprosiła
znajomych i przyjaciół na „charytatywne” spotkanie przy
lampce wina i dobrej muzyce,
a przy okazji goście wsparli
szczytny cel. Udało się zebrać
kolejne pieniądze - 3280 zł! To
naprawdę świetna wiadomość,
a jeszcze lepsza jest ta - że Pani
Ala ma wokół siebie tak wspaniałych i życzliwych ludzi.
I

Paweł jest moim bohaterem

Czysta radość - z biegu, z osiągnięcia
sportowego i pomagania. Brawo
Paweł i Ewa!

Podziękowania

Alicja Mleczek - Byłam bardzo zaskoczona projektem Pawła
i wzruszona, że tak młody człowiek chce pomagać chorym
ludziom takim jak ja. Bardzo dziękuję i jestem niezmiernie
wdzięczna Pawłowi i Ewie za zainteresowanie się i pomoc
dla mnie, gdyż takich ludzi jest mało szczególnie młodych,
którzy chcą pomagać. A Paweł jest po prostu aniołem tak jak
wspomniała Ewa Proć-Antoszewska, który pojawił się na mojej
drodze. I ten bieg w deszczu niesamowite uczucie kiedy ktoś
może podarować światełko nadziei. Obydwie z Ewą i mamą Pawła
byłyśmy zachwycone i podekscytowane, łzy same płynęły nam
po policzkach ze szczęścia, kiedy Paweł wystartował.
Później oczekiwaliśmy na mecie z niecierpliwością, ponieważ to
był bardzo ciężki maraton ze względu, że Paweł biegł w garniturze.
Z całego serca bardzo dziękuję Ewie i Pawłowi za dobroć i to co
dla mnie robią, oraz za swój czas który poświęcają żeby mi
pomóc. Przy okazji chciałam jeszcze bardzo mocno podziękować
ludziom dobrej woli, którzy robili wpłaty na konto za „Elegancki
Bieg”. Paweł jest moim bohaterem.

Chciałabym z całego serca podziękować za dobre serce i chęć
niesienia pomocy:
G Pensjonatowi Restauracja Galery Pan Mirosław Olendzki
za sponsorowane sali, na której odbyła się impreza na rzecz Alicji
oraz zakupienie natrysku dla Alicji
G Pani Edycie Kulpie i Andrzejowi Wrońskiemu za przekazanie
obrazów do licytacji
G Panu Arturowi Sosnowiczowi, radnym: Jarosławowi
Dąbrowskiemu, Sławomirowi Łukawskiemu
G oraz szerokiemu gronu moich Przyjaciół i Znajomych.
G Serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę na
rzecz osób potrzebujących kieruję także do Burmistrza Miasta
Pana Bogdana Kożuchowicza i Zastępcy Krystiana Wołoszyna.
Z serca wszystkim bardzo dziękuję za to że jesteście i nigdy mnie
nie zawiedliście kiedy Was potrzebowałam.
Z wyrazami szacunku
Ewa Proć-Antoszewska

Zosia Brzozowiec laureatką głównej nagrody
w dolnośląskim konkursie„Niezwykłe Dolnoślązaczki”

K

onkurs ,,Niezwykłe Dolnoślązaczki”, przeznaczony
dla uczniów ostatnich klas
szkół podstawowych i młodzieży
szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego, został
ogłoszony z okazji Jubileuszu 100lecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, a także
w związku z ustanowieniem przez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 „Dolnośląskim
Rokiem Praw Kobiet”. Jego celem
było pogłębienie świadomości społecznej na temat praworządności,
idei równości płci w państwie demokratycznym, roli kobiet w historii
świata i regionu, poprzez ukazanie
sylwetek nieprzeciętnych mieszkanek Dolnego Śląska. Poprzez przywołanie przykładów twórczych, mądrych kobiet organizatorzy chcieli
pokazać, że historia ma nie tylko mę-

ską twarz, ale że tworzyły ją również
kobiety, a ich postaci są dobrymi
wzorami dla kobiet i dziewcząt
żyjących obecnie. Mają dać im siłę
do działania i aktywności w sferze
publicznej.
Organizatorami konkursu ,,Niezwykłe Dolnoślązaczki” są: Wydział
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolnośląski Kongres
Kobiet oraz Przedstawicielstwem
Regionalnym Komisji Europejskiej
we Wrocławiu, które jest fundatorem nagród dla laureatek i laureatów.
Patronat honorowy nad konkursem
objął Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
a patronat medialny - Gazeta Wyborcza Wrocław.

Konkurs przebiegał w dwóch
konkurencjach: na plakat i reportaż,
poświęcony wybranej mieszkance
Dolnego Śląska, osobie historycznej
lub żyjącej współcześnie, która
swoimi działaniami przyczyniła się
lub przyczynia, do pozytywnych
zmian na terenie Dolnego Śląska,
Polski, a nawet całego świata.
Zosia, nasza humanistka z klasy
1a, stworzyła reportaż o księżnej
Mariannie Orańskiej, która zapisała
się w historii Dolnego Śląska bardzo
racjonalną i skuteczną działalnością
ekonomiczną. Była odważną kobietą, łamiącą stereotypy i na wskroś
nowoczesną. W pamięci poddanych
pozostała jako Dobra Pani i utrwalona została w wielu nazwach miejscowych w okolicach Masywu
Śnieżnika, patronuje również szkołom i urzędom, o czym Zosia przypomina w swoim tekście, który czyta

się jednym tchem. Autorka została
uhonorowana główną nagrodą
w swojej kategorii wiekowej. Warto
nadmienić, że jury przyznało jedyną
nagrodę, więc jest ona tym cenniejsza.
Warto nadmienić, że w kategorii
„plakatu” wzięła udział Julia Gajek,
która przedstawiła w formie graficznej wspomnienie o księżnej Daisy.
Laureaci zostaną nagrodzeni 16
listopada 2018 r. podczas konferencji „Wolność wyboru kobiet. Jak
uczyć o równości. Konferencja jubileuszowa na 100-lecie praw wyborczych Polek”, która odbędzie się na
Uniwersytecie Wrocławskim. Honorowym gościem konferencji będzie
dr Adam Bodnar Rzecznik Praw
Obywatelskich, który objął konferencję swoim honorowym patronatem. Oczywiście obiecujemy relację
z uroczystości - Ewa Grochowska.

Wyjątkowy spacer
szlakiem tych, co odeszli
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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listopada, w Dzień Zaduszny odbył się spacer
historyczny po cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej.
O 17:00 ruszyliśmy spod bramy
cmentarza - było już prawie
ciemno, lecz cmentarz rozświetlony był tysiącami zniczy rozstawionych przez świebodziczan pamiętających o swoich
bliskich. Spacer miał formę opowiadania o najbardziej znanych
i zasłużonych mieszkańcach naszego miasta, którzy spoczęli na
tym cmentarzu. Jego otwarcie
i poświęcenie nastąpiło w 1848
roku, a poszerzenie w 1899
- mury, które dzielą trzy części
cmentarza, dawniej były murami granicznymi. Niestety, z oryginalnego cmentarza pozostała
jedynie niewielka część z powodu powojennych działań.
W 1945 roku i w kolejnych
latach nakazywano „usuwanie
śladów niemczyzny z miast, wsi

i dróg”. Najstarsze powojenne
nagrobki są datowane na lata
60 - do tego czasu dawne pomniki istniały.
Zatrzymywaliśmy się przy
zachowanych przedwojennych
grobach - między innymi Gustava Beckera - twórcy fabryki zegarów, Gerharda Krügera - zastępcy dyrektora szkoły realnej
- obecnie Szkoły Podstawowej
nr 3 przy ul. Świdnickiej, Jana
Mikulicza - chirurga. Opowiedzieliśmy ciekawą historię
Adolfa Waldmanna, którego
pomnik znajduje się zaraz przy
głównym wejściu na cmentarz.
Dr Waldmann kierował jedną
z fabryk w Wiedniu. Podczas
jednej z jego wypraw w okolice
Salzburga został zamordowany
- o czym pisała zarówno tamtejsza, jak i okoliczna prasa, w tym
gazety wrocławskie i wałbrzyskie. Podkreślano stratę, jaką
poniosła społeczność wiedeńska, tracąc tak zdolnego człowieka. To nieszczęśliwe wydarzenie miał upamiętniać pomnik
z czerwonego marmuru wysoki

na 2 metry z inskrypcją „W tym
miejscu zmarł 4 września 1899
roku dyrektor fabryki dr Adolf
Waldmann z Wiednia urodzony
na pruskim Śląsku we Freiburgu”. Może jeszcze istnieje i kiedyś zostanie odnaleziony?
Kolejnym rozdziałem w życiu miasta byli Polacy, którzy
przyjechali tu w czasach powojennych. Odwiedziliśmy grób
Władysława Supronia - podpułkownika Wojska Polskiego, niezwykle odważnego i doświadczonego przez życie człowieka,
jednego z Żołnierzy Wyklętych
- walczących w podziemiu niepodległościowym, odznaczonego Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski; Ludwika Paluszaka - legendy środowiska piłkarskiego, wybitnego
działacza i wychowawcy młodzieży, ks. Władysława Lorka
- jednego z pionierów, wieloletniego proboszcza parafii pw. św.
Mikołaja Stanisława Sznajdera
- kolejnego pioniera Świebodzic, Sybiraka, wieloletniego
prezesa zarządu oddziału wał-

brzyskiego Związku Sybiraków,
Świętosława Patronika - filatelisty, miłośnika turystyki. Dwie
ostatnie postacie możemy zobaczyć na filmie produkcji TVP
- „Miasto ongiś zegarami słynące” z 1998 roku. Film dostępny jest na youtube.
Odwiedziliśmy również miejsce, w którym znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. Spacer
po cmentarzu zakończyliśmy
przy grobowcu rodziny Kramsta
- twórców przemysłu włókienniczego w naszym mieście.
Ostatnim punktem była krypta
Hochbergów przy kościele pw.
świętego Mikołaja, gdzie mogliśmy zobaczyć odnowiony sarkofag Zuzanny Jadwigi Schaffgotch, drugiej żony Hansa Heinricha I Hochberga. To była
pierwsza oficjalna możliwość
obejrzenia sarkofagu z bliska.
Bardzo dużo pomogła nam
Pani Maria Palichleb, która dopowiedziała wiele faktów
w trakcie spaceru, a także wskazała miejsca pochówku świebodziczan, których nagrobki zos-
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tały zniszczone - między innymi
kronikarza J.F.E. Würffla, a także fotografa Gustava Rennera.
Podziękowania należą się również księdzu dziekanowi Józefowi Siemaszowi z kościoła pw.
świętego Mikołaja za udostępnienie krypty Hochbergów. Pan
Wojciech Połowczuk przyniósł
sprzęt nagłaśniający, bez które-

Udany występ
DŻEM-u

OŚWIADCZENIE DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Legenda polskiego bluesa wystąpiła
na koncercie w hali sportowowidowiskowej w Świebodzicach.
DZEM wystąpił przed świebodzicką
publicznością w piątek 9 listopada.
Grupa zagrała swoje największe
przeboje, były też nowe utwory,
a nawet wątek świebodzicki,
wpleciony do jednego z utworów.
Dziękujemy za użyczenie zdjęć
Adrianowi Sitko.

azeta Świebodzic” w dniu 31
października 2018 r. opublikowała szkalujący mnie artykuł
red. Agnieszki Dobkiewicz pt. „Zaszczuta w publicznej placówce?” opisujący rzekome znęcanie się nad
Emanuelą Woźniak. Nie dotrzymano w nim elementarnych zasad rzemiosła dziennikarskiego. Przed publikacją skontaktowano się ze mną,
celem ustosunkowania się do stawianych w nim zarzutów i umożliwienia
przedstawienia swojego stanowiska.
Elementarna uczciwość wymaga wysłuchania obu stron. Nie przedstawiono mi jednak szczegółów zarzutów,
zadano kilka ogólnikowych pytań.
Odniosłam się do sprawy merytorycznie, odpowiadając na każde z nich
zgodnie z prawdą, w oparciu o swoją
najlepszą wiedzę i dokumenty którymi dysponowałam. Za nieprzekraczalną granicę przyjęłam jedynie,
obowiązujące mnie jako funkcjonariusza publicznego przepisy, w szczególności dotyczące ochrony danych
osobowych i tajemnicy służbowej.
Nie mogłam też powołać się na okoliczności, mogące naruszać prawo do
prywatności formułującej w w/w
artykule wobec mnie zarzuty, byłej
pracownicy OPS w Świebodzicach
Emanueli Woźniak. Mojego stanowiska jednak nie opublikowano,
przedstawiając wyłącznie relację drugiej strony. Nie podjęłam wówczas
żadnych działań, składając treść artykułu, jego formę oraz moment jego
publikacji, na karb toczącej się kampanii wyborczej, w której jako urzędnik samorządowy nie uczestniczyłam
i wziąć udziału nie miałam zamiaru.
Po wymianie korespondencji mailowej z red. Agnieszką Dobkiewicz
oczekiwałam zgodnego z zasadami
rzetelnego dziennikarstwa, przedstawienia mojego stanowiska równolegle do stanowiska drugiej strony.
Obiektywnie i bez uprzedzeń. Tymczasem w „Gazecie Świebodzic”
w dniu 9 listopada 2018 r. przypuszczono na mnie drugi atak w postaci
artykułu pn. „Dyrekcja OPS o śledztwie nic nie wie”. Jest on kolejnym

go byłoby ciężko - frekwencja
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a spacer trwał dwie
godziny. To pokazuje, że takie
spacery historyczne są w naszym mieście potrzebne. Mamy
już pomysły na kolejne.
Bardzo dziękujemy za obecność.
I

„Oparta na kłamstwach afera medialna”

G

niepopartym żadnymi dowodami,
zbiorem kłamstw i oszczerstw, formułowanych pod pozorem przedstawienia prezentowanych przeze mnie
racji. „Byłam poniżana, szykanowana i odzierana z godności- mówiła
nam w rozmowie (Emanuela Woźniak - przyp. mój). Dlaczego się tak
działo (...). Pytaliśmy też o to dlaczego dyrektor stosowała mobbing (...).”
Zwracam uwagę - to nie są pytania:
Czy w OPS dochodziło do działań
o których mówi Emanuela Woźniak?
Czy Pani jako Dyrektor stosowała
wobec Emanueli Wożniak mobbing?
Są to pytania: „Dlaczego?”, jakby
sam fakt takich działań był bezsporny.
Artykuł nie zawiera również pełnej
odpowiedzi na zarzuty Emanueli
Woźniak. Zamiast tego pada w nim
stwierdzenie: „ Niestety stanowisko
Izabeli Siekierzyńskiej nie stanowi
merytorycznej odpowiedzi na nasze
pytanie. Przez rok czasu (notabene po
prostu przez rok- dop. mój; tupetem
nie zastąpi się wykształcenia) pracownica OPS była narażona na szykany, co znalazło swój wyraz w złożonych do prokuratury dokumentach.”
Opisany wyżej ciąg zdarzeń, zmusza mnie do odpowiedzi na stawiane
zarzuty na łamach gazety samorządowej.
Jedynym prawdziwym stwierdzeniem zawartym w komentowanych
artykułach jest to, że działając w imieniu OPS w Świebodzicach rozwiązałam z Emanuelą Woźniak umowę
o pracę bez wypowiedzenia. W wyniku odwołania do Sądu Pracy, Emanuela Woźniak wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 16 listopada 2016 r. została przywrócona do
pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy został przez kierowaną przeze mnie jednostkę wykonany. Przedmiotem sprawy przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy nie
był mobbing, czy inne podobne działania w stosunku do Emanueli Woźniak. Notabene Emanuela Woźniak
wnosiła o przywrócenie do pracy,

a nie odszkodowanie - warunki pracy
musiały więc jej odpowiadać.
Po przywróceniu do pracy Emanuela Woźniak nie pracowała pod
moim bezpośrednim kierownictwem.
Mieliśmy sporadyczne kontakty. Do
wiosny br. nie miałam żadnych sygnałów, aby Emanuela Woźniak była
nieusatysfakcjonowana kontynuowaniem zatrudnienia w OPS. Do rozwiązania umowy o pracę doszło na
wniosek Emanueli Woźniak w dniu
8 października 2018 r. za porozumieniem stron. Przyczyna odejścia
z pracy Emanueli Woźniak nie jest mi
znana. Mogę się tylko tego domyślać,
znając powody wszczęcia przez
Emanuelę Woźniak wiosną br. kampanii pomówień w stosunku do mnie,
przybierającą formę różnego rodzaju
skarg, pism itp.
Emanuela Woźniak podczas studiów (co nie byłoby możliwe bez
pewnej życzliwości ze strony OPS)
zaczęła się „starać” o awans. Próbowałam tłumaczyć, że warunkiem
awansu jest zwolnienie się stanowiska w OPS - OPS nie planował zwiększenia zatrudnienia. Nadto, że każde
wolne stanowisko musi być obsadzone w wyniku konkursu. Wskazywałam, że OPS nie może w procedurze
naboru faworyzować swoich pracowników, kosztem pozostałych aplikujących na dane stanowisko. Nie
znajdowało to jednak zrozumienia
w oczach Emanueli Woźniak, czemu
dała wyraz w adresowanym do mnie
piśmie z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
a wcześniej w skierowanej do burmistrza skardze z dnia 21 marca 2018
r. Innymi słowy OPS nie był w stanie
zagwarantować Emanueli Woźniak
awansu i rozwoju zawodowego zgodnego z jej aspiracjami.
W Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy nie toczy się przeciwko mnie
jakiekolwiek postępowanie karne.
Nie wykluczam jednak, że Emanuela
Woźniak złożyła zawiadomienie
o podejrzeniu przestępstwa przeciwko mnie. Jest to jej uprawnienie.
Byłam obiektem wielu zniesławiających skarg składanych przez nią.

Były uznawane za niezasadne. Myślę,
że los ten podzieli ewentualne zawiadomienie do prokuratury.
Na marginesie zaznaczę, że nieuprawnionym jest twierdzenie zawarte w artykule red. Agnieszki Dobkiewicz: „Przez rok pracownica OPS
była narażona na szykany, co znalazło
swój wyraz w złożonych do prokuratury dokumentach”. Zakładając, że
Emanuela Woźniak złożyła zawiadomienie do prokuratury, nie jest możliwym aby red. Agnieszka Dobkiewicz
uzyskała możliwość zapoznania się
z aktami postępowania, a tym samym
miała wgląd w obiektywny obraz
sprawy. „Dokumentami”, o których
mowa w artykule, wbrew sugestiom
w nim zawartych, mogą być wyłącznie pisma Emanueli Woźniak zawierające jej subiektywne odczucia
i oparte na nich bezpodstawne zarzuty
wobec mnie.
Długo zastanawiałam się jak podsumować tę opartą na kłamstwach
„aferę” medialną. Myślę, że suche
fakty będą głośniejsze od „bomb”.
Stanowisko Dyrektora OPS w Świebodzicach objęłam w dniu 1 marca
2010 r. Kieruję zespołem złożonym
z blisko 50 osób. W trakcie pełnienia
przeze mnie obowiązków, jedyną
sprawą w Sądzie Pracy której stroną
był OPS, było odwołanie Emanueli
Woźniak. We wzmiankowanym okresie, żaden z podległych mi pracowników nie formułował wobec mnie,
mojego stylu pracy i traktowania pracowników żadnych zarzutów, tak kierowanych bezpośrednio na moje ręce,
jak i instytucji nadrzędnych czy kontrolnych. Myślę, że zawiedzione ambicje jednego pracownika, nie mogą
się kłaść cieniem na mojej przeszło
8-letniej pracy. Rozpętana nagonka to
policzek wymierzony nie tylko mnie,
ale również całemu zespołowi, z którym ofiarnie pracuję na rzecz mieszkańców Świebodzic.
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej
Izabela Siekierzyńska

Uczeń LO w Świebodzicach
ambasadorem ogólnopolskiego projektu
CZYTAJ PL
12
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wieści ze szkół
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listopada rozpoczął się ogólnopolski projekt
CZY-TAJ PL, mający na celu propagowanie
czytelnictwa wśród młodzieży i sprawienie,
aby czytanie stało się modne. Akcja jest
organizowana już drugi raz, a zeszłoroczna edycja
objęła ponad pięćset miast i gmin w Polsce oraz
wiele miejsc poza granicami naszego kraju.
Organizatorami przedsięwzięcia jest Kraków
- Miasto Literatury UNESCO), księgarnia e-booków Woblink oraz Instytut Książki. Dzięki zaangażowaniu ucznia trzeciej klasy liceum w Świebodzicach - Kajetana Kopciucha - który został jednym z tysiąca ambasadorów projektu, młodzież
naszej szkoły może wziąć w nim udział.
Akcja CZYTAJ PL polega na tym, że przez cały
listopad czytelnicy mają bezpłatny dostęp do
dwunastubestsellerów (sześciu polskich i sześciu
zagranicznych) w formie audiobooków i e-booków. Oto lista książek:
1. Olga Tokarczuk - „Opowiadania bizarne”
2. Magdalena Grzebałkowska - „Komeda. Osobiste życie jazzu”
3. Christophe Galfard - „Wszechświat w twojej
dłoni”
4. Anna Brzezińska - „Córki Wawelu”

Wieści ze szkół
Zbiórka kasztanów

Koło Łowieckie „Kolibra”
w Wałbrzychu zaproponowało
uczniom Szkoły Podstawowej
nr 4 udział w zbiórce kasztanów
dla zwierząt, które zimą mają
problem ze znalezieniem pożywienia. Apel został przyjęty
z entuzjazmem i uczniowie
- szczególnie klas młodszych
- przynosili, razem z rodzicami,
duże ilości tych jesiennych owoców. Wspólnymi siłami uczniowie klas: zero, pierwszej, drugiej, III a, b, IV a,b ,c, V b i VII b
zebrali 1 643 kg kasztanów.
W czołówce znalazły się klasy
druga - 339 kg i IV c -249 kg.
Pieniążki ze zbiórki trafiły do
budżetu poszczególnych klas.
Zapraszamy za rok do wzięcia udziału w tej, jakże pożytecznej akcji pomocy zwierzętom.

Cis na 100-lecie
Z okazji zbliżającej się 100
rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy niecodzienne, bo patriotyczno-ekologiczne przedsięwzięcie.

Z okazji zbliżającej się 100
rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy niecodzienne, bo patriotyczno-ekologiczne przedsięwzięcie. Na terenie naszej Szkoły zostało posadzone drzewko Cis, które otrzymało imię Księcia Świdnickojaworskiego - „Cis Bolko II”.
Co prawda „Cis Bolko” jest już
w naszej okolicy (jego wiek szacuje się na 400-600 lat) i rośnie
w dzielnicy Pełcznica, ale z uwagi na zasługi Księcia postanowiliśmy jeszcze raz przypomnieć
tę postać, która przyczyniła się

w dużym stopniu do rozkwitu
miasta Świebodzice. Cała akcja
zainicjowana została przez Bractwo Rycerskie „Białe Lwy”,
Samorząd Uczniowski, Koło
historyczne: „Detektywni historii” oraz Koło filmowe: „ CLIP”.
Obecni byli także uczniowie
reprezentujący Związek Har-

cerstwa Polskiego oraz Harcerzy Rzeczypospolitej. Oto fotorelacja z posadzenia drzewka:
„Cis Bolko II”.

SŁODZIAKI I 1B
W URZĘDZIE

23.10.2018 r. uczniowie klasy
1B wraz z Gangiem Słodziaków
gościli w Urzędzie Miasta Świebodzice.
Celem wizyty było spotkanie
dzieci z panem burmistrzem
Bogdanem Kożuchowiczem
i poznanie dalszych losów bohaterów książki Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej
polanie, czyli wesołe przygody
Gangu Słodziaków”. Pan burmistrz przeczytał dzieciom historię rysia Rysia i podkreślił, jak
ważna w życiu człowieka jest
przyjaźń.
Było dużo śmiechu, radości
i... cukierków :)
Panu Burmistrzowi dziękujemy za gościnę i piękne czytanie!
Albert Einstein powiedział: „Jeżeli chcesz, aby Twoje dzieci
były inteligentne, czytaj im bajki. Jeżeli chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek”. Czytajmy więc dzieciom bajki!!!

5. Wojciech Chmielarz - „Cienie”
6. Anna Ficner-Ogonowska - „Okruch”
7. Remigiusz Mróz - „Hashtag”
8. Mark Bowden - „Polowanie na Escobara”
9. Joanna Jax - „Zemsta i przebaczenie”
10. Reni Eddo-Lodge - „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”
11. Dan Ariely - „Potęga irracjonalności”
12. John Flanagan - „Zwiadowcy. Księga 1.
Rui-ny Gorlanu”.
Żeby odebrać książki, wystarczy zainstalować
aplikację „Woblink”, dostępną w systemach Android lub iOS, oraz z niej skorzystać.
Kajetan z godną podziwu energią i zapałem promuje akcję, jak przystało na rasowego ambasadora. Sam dużo czyta, pisze własne teksty i na sercu
leży mu czytelnictwo wśród młodych ludzi. Do
projektu aplikował przez nikogo nie namawiany,
sam wpadł na pomysł, żeby tę ogólnopolską akcję
przenieść na grunt naszej szkoły i miasta. Wypada
mieć nadzieję, że dzięki Jego staraniom czytanie
również w Świebodzicach stanie się modne, a już
w naszej szkole nie czytać na pewno nie wypada,
jeśli ma się takiego pasjonata i propagatora książek.

Seniorzy się gimnastykują i uczą
zdrowo żyć
imnastyka rehabilitacyjna,
G
spotkanie z fizjoterapeutą,
dietetykiem, wspólne śpiewanie - te i wiele kolejnych wydarzeń czeka na seniorów w nowo otwartym Klubie Seniora.
Serdecznie zapraszamy.

Klub Seniora powstał niedawno, został przygotowany
przez samorząd, w ramach
działań rewitalizacji miasta.
Koszt adaptacji pomieszczeń
w pawilonie to 400.000 zł.
Seniorzy dostali kilka pomieszczeń, które mogą zagospodarować na swoje potrzeby, jest
wyposażona kuchnia, wkrótce
pojawią się też meble. Samorząd złożył wniosek o wpisanie
obiektu do programu Senior +,
dzięki czemu jest szansa na
pozyskanie dofinansowania
działalności obiektu ta, by
działał codziennie jako placówka dzienna, w określonych godzinach.
Z pewnością jest to miejsce,
które było bardzo potrzebne
i na które środowisko seniorów
czekało. Klub powoli się rozkręca a w momencie uzyskania
dofinansowania Senior + będzie działał w pełnym wymiarze.
A na razie zapraszamy dwa
razy w tygodniu: we wtorek od
9:00 do 11:00, środa od 10:00
do 12:00.
Ale oprócz wyznaczonych
godzin Klub zaprasza na gimnastykę rehabilitacyjną, organizowaną w małej sali SP 3 - bo

jest tylu chętnych, że w Klubie
Seniora się nie zmieszczą.
A w czwartek 15 listopada
odbyło się kolejne ciekawe

spotkanie, tym razem z osteopatą.
I

Klub mieści się na Osiedlu Sudeckim, jest wyposażony
w windę

29 listopada - VII Dyktando Miejskie
znów będą na nas czekać
Ikiepułapki
językowe, te wszystrz, ż, h i ch, nie wspominając

o pisowni z „nie”, liczebnikami,
cząstkami i innymi zawiłościami naszego pięknego, ale jakże
trudnego języka.
Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna w Świebodzicach wspólnie z Urzędem Miejskim już po raz siódmy organi-

zuje Świebodzickie Dyktando.
Dla młodzieży i dorosłych połączone siły pań polonistek
z naszych szkół przygotowują
ortograficzne „potworki”. Kto
raz spróbował wie, że warto, bo
pisanie dyktanda to świetna zabawa, wyjątkowa atmosfera i doskonałą okazja do ćwiczenia!
V Świebodzickie Dyktando
odbędzie się 29 listopada (pier-

wotnie miało być 22 listopada,
ale zostało przesunięte), o godz.
17:00 w szkole w Cierniach.
Dyktando może pisać każdy,
kto nie ma wykształcenia polonistycznego i jest mieszkańcem
Świebodzic.
Dyktando odbywa się jak
zawsze pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Świebodzice.

Zgłoszenia przyjmowane są
do 27 listopada - można je
przesłać elektronicznie na adres:
sp6ciernie@wp.pl lub telefonicznie na sekretariat szkoły: 74
666 96 35.
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Diabetycy świętują
19. rocznicę istnienia
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

lutym 2019 roku
to już będzie okrągłe 20 lat istnienia.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
w Świebodzicach spotkało się
uroczyście 9 listopada, by podsumować kolejny, udany rok
działalności, spotkać się ze
swoimi członkami, miło spędzić czas.
Organizacją od wielu lat kieruje pani Krystyna Michalska.
Siedziba organizacji mieści
się w przy ul. Piłsudskiego,
w dawnej stołówce gimnazjum.
Stowarzyszenia zajmuje się
szeroko rozumianym wsparciem dla osób chorujących na
cukrzycę, a jest to dziś choroba
powszechna, cywilizacyjna.
Świebodziccy diabetycy od
lat działają prężnie, a 9 listopada świętowali 19-lecie istnienia.

Podczas spotkania prezes
Krystyna Michalska wręczyła
medale i dyplomy dla kilku
członków i wolontariuszy wspierających. Szczególnie te młode
osoby - Oliwier i Oliwia - zasługują na uznanie, bo poświęcają swój czas by pomagać innym.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wśród
zaproszonych gości była m. in.
przewodnicząca Gminnej Rady
Pożytku Publicznego Jadwiga
Pichurska.
Na stołach były słodkości
- z ksylitolem zamiast cukru, a
dla uczestników przygotowano
zabawne konkursy.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia Diabetyków w naszym mieście składamy najserdeczniejsze życzenia dalszych
sukcesów i równie udanych
kolejnych lat działalności.

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

Ś.P. Bronisławę Bednarek
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Janinę Dębską,

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

Ś.P. Haliny Kowalewskiej

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

Ś.P. Kazimierę Stryjską

- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Janiny Wojdat-Urbańskiej,

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

Ś.P. Józefa Kurzawy

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

21 listopada
społeczeństwo

piątek, 16 XI 2018

Zapraszamy na mobilną zbiórkę krwi do Rynku.
W godzinach 9:00-13:00
pod ratuszem zaparkuje krwiobus,
w którym będą Państwo mogli
oddać bezcenny lek.
Organizatorem akcji jest Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Regionalne
centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu.

13

Mirabelka - kiełkująca historia
14

W

piątek, 16 XI 2018

arsztaty „Mirabelka
- kiełkująca historia
w 100licy” są organizowane w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości. Jest to akcja ogólnopolska, której głównym organizatorem jest Barbara Maria
Morawiec (Lustro Biblioteki),
a współorganizatorem Wydaw-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport i kultura

nictwo Zielona Sowa. Do udziału w warsztatach zgłosiło się
8 klas ze świebodzickich szkół.
„Mirabelka” Cezarego Harasimowicza, to „pełna nadziei,
wiary i miłości historia kilku
pokoleń mieszkańców warszawskich Nalewek opowiedziana
z perspektywy drzewa, które
naprawdę tam rosło”. Czytając

książkę poznajemy wielu bohaterów, m.in. Mirabelkę, Dorkę
i jej rodziców, Chaima i jego
rodziców, Noamka, braci Alfusów, Irenę Sendlerową. Wraz
z nimi przeżywamy chwile radości, cierpienia i smutku, nadziei, miłości i szczęśliwych
powrotów. Poznajemy również
takie pojęcia jak miłość, wiara,
wojna, getto, godzina policyjna.
Podczas warsztatów uczestnicy zostali poproszeni o odczytanie poszczególnych fragmentów
na temat wojny, getta, miłości
i bohaterów książki (Mirabelki,
Dorki, Chaima, Ireny Sendlerowej). Dodatkowo mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych folderów, przedstawiających krótką charakterystykę
głównych bohaterów. Na uczniów czekało też kilka zadań.
Na początek - ułożenie wylosowanych puzzli i odgadnięcie
hasła. Kolejne, to wypisanie na
kartce cech poszczególnych
bohaterów lub przygotowanie

Mikołajkowa wystawa psów
apraszamy wszystkich kynologów na naszą
Z
mikołajkową wystawę. Tym razem będziemy wspólnie świętować 60-lecie oddz. Wał-

brzych.
Zaproszenie do sędziowania przyjęli znakomici arbitrzy. Możemy też pochwalić się doskonałą
obsługą ringową, sympatycznymi dziewczynami
w sekretariacie i najlepszą kawą pod słońcem
dostępną od samego rana.
Zapraszamy również wystawców ras nieuznanych. Dla Was przygotowaliśmy konkurencję
finałową BIS Ras Nieuznanych. Czekamy na
liczne zgłoszenia ras nieuznanych, bo będzie
można je zaprezentować na dużym ringu szerszej publiczności.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://zkwp-walbrzych.pl/
worpress/?page_id =3779
Zapraszamy do kontaktu osoby chcące pracować w roli sekretarza/gospodarza ringu. Zgłoszenie na adres adres:
zkwpwalbrzych@wp.pl
I Podczas wystawy, jak co roku, odbędzie się
konkurs na najlepsze przebranie mikołajkowe.
I Po raz kolejny będzie zorganizowana zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.
I Na wystawie będzie też przeprowadzona
zbiórka niepotrzebnych już Państwu, katalogów
z wystaw, prasy i książek kynologicznych.
Zapraszamy serdecznie.

plakatu - rysunek bohaterki lub
bohatera oraz wykaz jego cech.
Natomiast ostatnie zadanie polegało na wpisaniu wymienionych
cech na liściach, które zostały
umieszczone na przygotowanym drzewie. Pierwsze grupy
miały liście w jasnym odcieniu
zieleni, co symbolizowało przebudzenie Mirabelki z zimowego
snu. Na zakończenie przewodniczący poszczególnych klas
otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w warsztatach, 25. października 2018 r.,
uczestnikami warsztatów byli
uczniowie klas 5 z Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz
z opiekunami: Wiolettą Palewską i Ewą Pajor, natomiast 31.
października uczniowie klasy 7
z Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej wraz z opiekunami: Justyną Gąsior i Anetą
Klementowską. Serdecznie
dziękujemy za udział w warsztatach.
Agnieszka Okarmus

Plagiaty - twórcze korelacje

Galeria Arttess jako współorganizator i producent wystawy, serdecznie zaprasza
na Wernisaż fotografii „Plagiaty - twórcze korelacje KL i PB”.
Artystki - główne bohaterki wydarzenia Katarzyna Kacha Laskus i Patrycja Basinska
należą do ZPAF i Autorskiego Laboratorium Fotografii ALF. Są uznanymi artystkami
mającymi za sobą liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.
Plagiaty - twórcze korelacje są próbą podsumowania i uczczenia dwudziestu lat
twórczej wymiany, eksperymentem, dzięki któremu Autorki Wystawy mogą przyjrzeć
się sobie nawzajem za pomocą medium fotografii. Serdecznie zapraszamy,
wstęp wolny. Piątek, 16 listopada, godz. 18:00, Aleje Lipowe 12.
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.11.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

255/8

Ciernie 4

Biuro Nieruchomości
Mój Dom S.C.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 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 16.11.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

743/6

Śródmieście 3

zmienia swoją siedzibę

Od 1 listopada 2018 r.
zapraszamy na
ul. Królowej Jadwigi 4/2 w Świebodzicach.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.11.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość zabudowana

350/10

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.11.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość zabudowana
przy ul. szkolnej 19A w Świebodzicach

340/25

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

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

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.11.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Zamkowa
Wałbrzyska
Bolesława Prusa
Jeleniogórska
Graniczna
Wałbrzyska

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (14)
l. mieszkalny 1 (15)
l. mieszkalny 4 (12)
l. mieszkalny 2 (12)
l. mieszkalny 4 (14)
l. mieszkalny 1 (29)

Nr działki
260
530/9
373/55
361/9
631/2
731/8

Obręb
2
3
3
1
4
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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

Nieruchomość
l. uzytkowy 1 ( 7 A)
l. mieszkalny 7 ( 41)
l. mieszkalny 4(1 C)
l. mieszkalny 5 (1)
l. mieszkalny 1 (17)

313/9
202
69/31
258/14
321/30

Nr działki
3
3
3
2
3

Obręb

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras
12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje

po remoncie, udokumentowane
projektami i pozwoleniami
na budowę. Tel. 693 451 569
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony, ubezpieczony,
cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Mieszkanie 52 m2, II
piętro, c.o. gazowe, 2 pokoje,
słoneczne, niski czynsz,
przy Osiedlu Sudeckim,
cena 140.000 zł,

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Wiejska

Nieruchomość zabudowana

807/29

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

WYNAJMĘ

Halę wysokiego składowania Ciernie 18
o wym. 11,0 m x 20,0 m i wys. 6,0 m posiada: dwie bramy
wjazdowe, duży plac manewrowy dla tirów,
pomieszczenia socjalne i biurowe, wszystkie media.
Korzystne położenie na produkcję, usługi, handel, magazyn.

tel. 506 032 896

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

do negocjacji,
Tel. 739 495 688
G Samotny, starszy emeryt,
niezależny ekonomicznie,
tolerancyjny, pozna samotną
panią ze Świebodzic
lub okolicy.
Tel. 727 644 081
G Sprzedam mieszkanie
52 m2, II piętro,
ul. Zwycięstwa, niski czynsz,
cena 139.000 zł,
Tel. 665 873 977

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

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