Konkurs fantasy
rozpoczynamy publikację nagrodzonych prac

Na wyraźnie życzenie naszych Czytelników i miłośników fantasy, przedstawiamy
dziś na łamach Gazety Świebodzickiej pierwszą z nagrodzonych prac
w konkursie, który w ubiegłym roku przeprowadziła Miejska Biblioteka Publiczna.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, prace były na bardzo wysokim
poziomie, zatem warto je przybliżyć szerszemu gronu odbiorców.
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Nie dość, że uratowali
psiaka, którego ktoś wrzucił
do kolektora przy rzece,
to jeszcze jeden z nich
przygarnął starego
i niedowidzącego
zwierzaka. Oto pradziwa
historia z happy endem,
a jej główni bohaterowie to:
Kuba Bielewski (z lewej)
i Adaś Wieszczeciński.
No i pies Fuks - który takie
właśnie imię otrzymał
od swoich wybawicieli.
Brawo, chłopcy,
za wspaniałą postawę,
empatię i wielką
odpowiedzialność.
Wielu dorosłych mogłoby
się od Was uczyć.

Więcej str. 3
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Oferty pracy
ze Świebodzic
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Młodzieżowa Rada
5ukonstytuowana.
Miejska

7

Rekordowy wyczyn
pilota szybowca
- Świebodzice górą!

Kolędowaliśmy z Burmistrzem
Było rodzinnie, serdecznie
i z humorem. Najpiękniej
śpiewali mali soliści,
ale przecież nie chodziło
w tym wszystkim, kto lepiej
zaśpiewa - tylko żeby miło
i w świątecznym nastroju
spędzić popołudnie.
10. Jubileuszowe
Kolędowanie z Burmistrzem
jak co roku zgromadziło pełną
salę uczestników.
Fotorelacja - str. 8-9

Rodzina:
oferujemy
2 tys. zł nagrody
Co się wydarzyło na ul. Prusa
w nocy z 25 na 26 grudnia
ubiegłego roku? Czy doszło
tam do brutalnego pobicia
młodego mężczyzny?
Dlaczego nie ma świadków
tego zdarzenia?
Rodzina wyznaczyła 2 tys. zł
nagrody dla osoby, która
wskaże sprawców tej tragedii.
Ofiara pobicia, 36-letni Rafał
Kaszteljan, od tygodni leży
pod respiratorem i walczy
o życie.
Więcej - str. 3
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Budżet obywatelski
2016 - prezentujemy Rafaa Kaszteljana?
ważny temat
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Kto skatowa

K

ilkanaście zadań, zgłoszonych przez mieszkańców do tzw. budżetu
obywatelskiego, będzie zrealizowanych w tym roku przez samorząd. Kilka znalazło się na liście
rezerwowej i będą mogły zostać
wykonane, jeśli w trakcie roku
pojawią się takie możliwości

finansowe. Kilka niestety zostało odrzuconych, ze względu na
brak możliwości ich realizacji.
Prezentujemy dziś te propozycje, które są zakwalifikowane
i będą wykonane w bieżącym
roku.
Są wśród nich bardzo duże
zadania - tak jak ciąg dalszy re-

montu obwodnicy Osiedla Piastowskiego, ale także i drobne, ale
równie ważne dla wnioskodawców, dotycząc np. remontu odcinka chodnika, wymiany oświetlenia czy montażu urządzeń
siłowych do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Poniżej lista zadań.

W

iadomo niewiele,
śledztwo trwa już
kilka tygodni, poszkodowany leży
pod respiratorem w bardzo
ciężkim stanie. Świadków zdarzenia brak.
Sprawy w swoje ręce wzięła
kuzynka mężczyzny. Pani Marzena wyznaczyła 2.000 zł nagrody dla osoby, która wskaże
sprawców pobicia Rafała Kaszteljana.
- Rafał, zanim stracił przytomność w szpitalu powiedział,
że zaatakowało go trzech zakapturzonych „gówniarzy”
- tak się wyraził, potwierdził to
niedawno, bo odzyskuje przytomności i napisał na kartce
jeszcze raz to samo - mówi pani
Marzena. - Teraz też już wiemy,
gdzie się to wydarzyło, bo napisał w szpitalu, że było to w okolicy banku ING przy ul. Prusa.
Cała sytuacja wydarzyła się
podczas ubiegłorocznych Świąt
Bożego Narodzenia. Według
tego, co zeznał brat poszkodowanego mężczyzny, Rafał wyszedł od niego z mieszkania
przy ul. Granicznej 25 grudnia
około 21., natomiast trudna do
ustalenia jest godzina powrotu
mężczyzny. Mogło to być późnym wieczorem tego samego
dnia lub późną nocą już 26
grudnia. Gdy wrócił, mówił, że
został napadnięty przez „trzech
gówniarzy” i że źle się czuje.
Położył się spać, ale nazajutrz
było coraz gorzej i trafił do
szpitala z obrzękiem mózgu
i licznymi krwiakami w głowie.
Wkrótce stracił przytomność,
a jego stan był tak poważny, że
trafił do wałbrzyskiego Szpitala
Górniczego na oddział intensywnej opieki medycznej, na
którym pozostaje do dziś,
wciąż pod respiratorem.
Rodzina ma żal do policji, że
prowadzi śledztwo opieszale.
- Mamy bardzo mało danych
o tym zdarzeniu, nawet nie było
wiadomo, gdzie mogło dojść
do tego pobicia - tłumaczy
komendant świebodzickiego
komisariatu Piotr Galicki.
- Dopiero teraz, po zeznaniach
kuzynki tego pana wiemy, że
było pobicie w okolicach ul.
Prusa. Nie ma żadnych świadków tego zdarzenia, nie możemy też na razie przesłuchać
samego poszkodowanego, ze
względu na jego stan zdrowia.

FOT. UŻYCZONE

zakwalifikowane zadania

Rodzina próbuje wyjaśnić tajemnicze wydarzenia, których efektem jest pobicie
i ciężki stan 36-latka. Oferuje nagrodę za wskazanie sprawców - 2.000 zł

Pobity mężczyzna od sześciu tygodni leży na OIOM-ie,
pod respiratorem. Jego stan jest bardzo ciężki
Wystąpiliśmy do banku o zabezpieczenie kamer z monitoringu. Być może kamery zarejestrowały tamto zdarzenie.
Postępowanie jest prowadzone w kierunku pobicia
z ciężkim uszczerbkiem na
zdrowiu.
Sprawa jest dość dziwna i tajemnicza, bo okazuje się, że
tego samego wieczoru było
jeszcze inne pobicie na terenie
Świebodzic. Sprawę także
zgłosiła rodzina, jednak ofiara
tego pobicia nie podała żadnych szczegółów zdarzenia.
- To wszystko jest bardzo
dziwne, dlatego chcemy zrobić
co w naszej mocy, by sprawę
wyjaśnić, bo tak naprawdę nie
wiadomo, co będzie dalej z Rafałem - mówi tłumiąc łzy pani
Marzena.
Rodzina wyznaczyła 2.000
zł nagrody dla osoby czy osób,

które wskażą sprawców tego
brutalnego pobicia.
Jeśli ktoś ma taką wiedzę,
prosimy o kontakt telefoniczny
z panem Janem Kaszteljanem, ojcem pobitego mężczyzny, na numer:

723 903 184.
Stan Rafała Kaszteljana jest
bardzo ciężki, mężczyzna ma
pękniętą czaszkę, połamaną
żuchwę, krwiaki mózgu, liczne
obrażenia na nogach i całym
ciele. Nadal leży pod respiratorem, rokowania lekarzy są bardzo ostrożne.
Jeśli ktoś z Państwa coś wie
i może pomóc - prosimy o kontakt z rodziną lub policją - tel.
997. Ten skatowany człowiek
nie jest w stanie sam się bronić
i powiedzieć, co zaszło. A jego
oprawcy nadal pozostają bezkarni.

Jeszcze raz kilka istotnych informacji na temat komunikacji miejskiej
G Po wejściu do pojazdu

kasujemy bilety w kasownikach!
G Posiadacze kart płatniczych
mogą zapłacić za przejazd
zbliżeniowo - wystarczy zbliżyć
kartę do czytnika przy kasowniku
(oznaczenie „zbliż kartę”).
W przypadku takiej formy
płatności nie otrzymamy biletu
ani żadnego potwierdzenia
- opłata za przejazd w momencie
kontroli jest bezpośrednio
odczytywana z karty.
G W autobusach dostępne jest
bezpłatne wi-fi dla pasażerów

- należy wybrać Hot_Spot
Autobus.
G Bilety można zakupić
u kierowców, a także w siedzibie
ZGK Świebodzice sp. z o.o.,
ul. Strzegomska 30,
oraz w kiosku z prasą
przy ul. Żeromskiego
i na targowisku, w tamtejszym
punkcie z prasą.
G U kierowcy otrzymamy także
bezpłatnie aktualny rozkład jazdy.
G Osoby, które posiadają
uprawnienia do darmowych
przejazdów, nie muszą zgłaszać

się do kierowcy po darmowy
bilet - wystarczy, że podczas
kontroli pokażą stosowną
legitymację czy inny dokument,
poświadczający prawo do takiej
ulgi.
G Nowa ulga, wprowadzona
dla osób będących dawcą
szpiku, dotyczy osób,
które zostały rzeczywistym
dawcą, a nie np. takich,
które deklarują gotowość
oddania organu - poprzez
np. rejestrację w bazie dkms.

Fuks miał naprawdę fuksa!
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a historia ma podwójny
happy end. Kiedy w poprzednim numerze pisaliśmy o psiaku, uratowanym z rzeki, nie mieliśmy pojęcia, że wszystko tak wspaniale
się skończy i że w całym tym
zdarzeniu bardzo ważną rolę
odegrało dwóch panów: Kuba
lat 13 i Adaś lat 8. Dwaj uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nie tylko przyczynili się do
uratowania porzuconego zwierzaka, ale w dodatku jeden z nich
stworzył mu nowy dom.
O tym zdarzeniu pisaliśmy
krótko w poprzednim wydaniu
GŚ. Ktoś zauważył psa, ujadającego w kolektorze znajdującym się tuż przy rzece Pełcznicy
w Cierniach. Mieliśmy tylko
szczątkowe informacje, że

dwóch panów wyciągnęło przerażone zwierzę, a jeden z nich
najprawdopodobniej się nim zaopiekował.
Teraz już wiemy więcej.
A wszystko zaczęło się od Adama.
- Jechałem właśnie do mojego
kuzyna Kuby, i wtedy zauważyłem w kolektorze psa - opowiada
Adaś Wieszczeciński. - Głośno
szczekał, widać, że był przestraszony.
Adam zawiadomił więc tatę
i wujka, obaj panowie pojechali
na miejsce, dołączył do nich
13-letni Kuba Bielewski. Udało
się czworonoga wyciągnąć z kolektora.
- Trochę się chował, ale dał się
wyciągnąć - mówi Kuba. - Wte-
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Psiak uwięziony był w takim
kolektorze - skąd się tam
wziął? Może ktoś mu
pomógł...
dy zobaczyliśmy, że ma coś
z oczami, chyba nie widzi.
Rzeczywiście, po uwolnieniu
zwierzaka i oględzinach u weterynarza okazało się, że staruszek
ma około 15 lat i jest w zasadzie
ślepy. W rodzinie zaczęto się
zastanawiać, co z nim dalej zrobić, padły propozycje odwiezienia do schroniska.
- Wtedy tata postanowił, że go
weźmiemy - mówi Kuba i pokazuje z dumą zdjęcia psiaka
w swoim telefonie komórkowym. Mocno jeszcze wychudzonego i lekko wylęknionego.

Dyrektor Magdalena Stąpor jest dumna ze swoich uczniów.- Zachowali się wspaniale - mówi.
A na marginesie - pani dyrektor też jest posiadaczką przygarniętego czworonoga
- Ale jeszcze troszkę i go podkarmimy - dodaje chłopiec. - Jest
fajny, przychodzi się tulić i chce
być głaskany. Mieszka sobie
w szopie a w dzień chodzi po
podwórku. Na początku trochę
się obijał, ale już zapamiętał
gdzie co stoi i jest lepiej.
Wkrótce Fuksowi - bo tak został ochrzczony uratowany zwierzak - przybędzie towarzystwo,

Były drogi - ale się zmyły
W

łaśnie zostaliśmy „uszczęśliwieni” przez powiat
przekazaniem - jednostronnym, bo nikt gminy o zgodę nie
pytał - dwóch dróg, będących jeszcze do niedawna drogami wojewódzkimi. Ulice Świdnicka i Wolności są teraz drogami gminnymi.
I nawet nie zdążyły stać się powiatowymi. - Nie zgadzamy się z taką
decyzją - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i powiadamia Wojewodę Dolnośląskiego.
O co chodzi? Temat sygnalizowany był przez burmistrza jeszcze na
styczniowej sesji, bo wówczas pojawiły się już sygnały, że powiat szykuje nam prezent. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wyraźnie podkreślał,
że gmina jest zaskoczona takimi
przymiarkami ze strony powiatu, bo
obie drogi może rzeczywiście utraciły funkcje połączeń wojewódzkich,
ale mają zdecydowanie charakter
powiatowy (są bezpośrednimi i najkrótszymi połączeniami między siedzibą powiatu czyli Świdnicą,
a miejscowościami należącymi do
tego powiatu - jak Świebodzice czy
Dobromierz).
Tymczasem na sesji Rady powiatu w dniu 27 stycznia radni Podjęli
uchwałę o przekazaniu dróg do
Gminy Świebodzice.

- To nieporozumienie, obie ulice
są jak najbardziej drogami powiatowymi, poza tym wymagają dużych
nakładów remontowych, chociażby
chodniki na ul. Wolności. Gmina
jest po przyjęciu budżetu na bieżący
rok i nie uwzględnialiśmy w budżecie wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych dróg - komentuje burmistrz.
Co najistotniejsze - przekazanie
do gminy dróg nie zostało poprzedzone żadnymi analizami czy merytoryczną dyskusją, Jedynym powodem jest tak naprawdę uchwała
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listopada ub. roku, która
pozbawiła obie drogi kategorii dróg
wojewódzkich i... przekazała je do
powiatu. A powiat już następnego
dnia po jej otrzymaniu przygotował
pismo do Świebodzic, informujące,
że przekazuje drogi do gminy. Dalszym etapem była uchwała o przekazaniu dróg - i powiat ma problem
„z głowy”.
Chyba jednak nie tak prędko, bo
burmistrz Świebodzic wystosował
do Wojewody Dolnośląskiego pismo z wnioskiem o zbadanie tej sprawy.
Oto jego fragment:

(...) Konsekwencją powyższej
uchwały (Sejmiku) jest uchwała
Rady Powiatu Świdnickiego i poprzedzająca go uchwała Zarządu
Powiatu o przekazaniu dróg na
rzecz Gminy Świebodzice. Podstawą
działań Powiatu Świdnickiego uzasadniającą pozbawienia kategorii
dróg powiatowych jest wyłącznie
fakt, że drogi te zostały mocą uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pozbawione kategorii dróg
wojewódzkich. Jest to jedyny i wyłączny argument merytoryczny uzasadniający w ocenie Rady Powiatu
podjęcie uchwały. Rada Powiatu nie
odniosła się do żadnej przesłanki
merytorycznej na podstawie jakiej
nagle droga wojewódzka stanie się
de facto drogą gminą. Wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 6a. 1.
ustawy o drogach publicznych, do
dróg powiatowych zalicza się drogi
inne niż określone w art. 5 ust. 1
i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia
miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
między sobą. Obie drogi spełniają te
warunki, bowiem są bezpośrednimi
i najkrótszymi połączeniami między
siedzibą powiatu o siedzibami miast
należących do tego powiatu jak
Świebodzice i Dobromierz. To tymi
właśnie drogami o charakterze

bo rodzina chce wziąć jeszcze
jednego psa.
- Ja też mam dwa psy, we
dwójkę będzie im raźniej - śmieje się Adam.
Obaj uczniowie otrzymali
pochwały od dyrekcji szkoły.
- Jestem z nich dumna, zachowali się wspaniale - mówi Magdalena Stąpor, dyrektor ZSI.
- Zrobiliśmy krótki apel w szko-

powiatowym odbywa się ruch pojazdów między siedzibami w/w jednostek samorządu terytorialnego.
W mojej ocenie samo pozbawienie
statusu drogi wojewódzkiej nie może
uzasadniać przekazania jej via
powiat do gminy, a musi być to
poprzedzone rzetelną analizą przepływu pojazdów i siatki połączeń
między miastami. Takie zachowanie
jak ,,przemianowanie” drogi bez
analizy jej rzeczywistego charakteru
może skutkować zaburzeniem przebiegu dróg na terenie powiatu,
szczególnie w sytuacji gdzie nie
zostały spełnione przesłanki merytoryczne zawarte w art. 5 i 5a ustawy
o drogach publicznych - nie został
wybudowany żaden nowy odcinek
drogi krajowej.(...)”
Zobaczymy, co na to wszystko
wojewoda. Jednak patrząc na takie
posunięcia władz powiatu, coraz
mocniej nasuwa się pytanie: po co
powiaty dalej utrzymywać? Skoro
nie chcą zarządzać drogami, likwidują szkoły ponadgimnazjalne, itd.
Czy taka jednostka samorządu terytorialnego jak powiat jest nam
w ogóle potrzebna?

Zostań członkiem
Świebodzickiej
Rady Seniorów

grudniu 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej
w Świebodzicach powołana została ŚwieboW
dzicka Rada Seniorów. Ma być to organ doradczy

i konsultacyjny dla władz samorządowych, zajmujący się problemami środowisk seniorów
w naszym mieście.
Rada składać się będzie z 15 członków. Trwa
nabór. Jakie należy spełnić warunki?
Członkami Świebodzickiej Rady Seniorów
mogą zostać przedstawiciele seniorów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz
osób starszych. Ostatecznego wyboru ŚRS spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur dokona
Rada Miejska w Świebodzicach.
Kandydat do pracy w Radzie Seniorów zgłasza
się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, oraz na portalu miejskim
www.swiebodzice.pl.
Integralną częścią zgłoszenia jest lista minimum 20 (słownie: dwudziestu) podpisów mieszkańców Świebodzic, popierających danego kandydata.
Kandydaci mogą zgłaszać się w terminie do
29 lutego 2016 r. Wypełniony formularz wraz
z listą podpisów należy złożyć w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
do 29 lutego 2016 r., do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy na zimową zbiórkę krwi


le, podczas którego chłopcy
otrzymali podziękowania za
piękną postawę, godną naśladowania.
Naszym zdaniem chłopcy
zasługują na szóstkę z zachowania! Brawa za wrażliwość, chęć
niesienia pomocy i odpowiedzialność. Wielu dorosłych mogłoby się od Was uczyć, chłopaki.

 25 lutego, godz. 10:00-14:00
 Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13
Dla krwiodawców nagrodę-niespodziankę ufundowała firma Cast sp.j.
Zapraszają: Urząd Miejski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach oraz MDK

Gazeta Świebodzicka
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Ponad 700 tys. zł na kulturę,
edukację, sport

T

fizycznej; ochrony i promocji zdrowia; kultury,
sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania oraz pomocy społecznej.
Pełny wykaz organizacji, których oferty otrzymały dofinansowanie w pierwszym i drugim etapie
w tabeli poniżej.
I
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ierwsza, inauguracyjna
sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej odbyła się
w czwartek, 21 stycznia. Trochę stremowani, ale pełni zapału do pracy młodzi rajcy,
uczniowie świebodzickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wybrali spośród siebie
przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Radą rządzić
będzie kobieta, a w składzie
także parytet zachowany i to
z nawiązką.
MRM, po krótkiej przerwie,
znów będzie aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności
naszego miasta. Wszystko to za
sprawą inicjatywy dwojga Radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach: Piotra Krzyśpiaka
- Przewodniczącego MRM I i II
kadencji, opiekuna III Kadencji
MRM oraz radnej Zofii Marek
- Przewodniczącej Komisji
Oświaty, Wychowania, Sportu
Rady Miejskiej. W 2015 roku
wspólnie z młodzieżą opracowywali zmiany w statucie
MRM, organizowali spotkania
z młodymi i doprowadzili do
reaktywacji rady a co za tym
idzie do wyborów młodych raj-

Pierwsza, inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Świebodzicach, odbyła się przy wsparciu doświadczonych
samorządowców: burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa i sporej grupy
radnych
ców, które odbyły się 15 grudnia 2015 r. we wszystkich placówkach oświatowych na poziomie gimnazjów i szkół średnich z naszego miasta.
Podczas inauguracyjnej sesji
MRM wybrano
prezydium Rady: Przewodniczącą została
Natalia Zięba,
a Wiceprzewodniczącymi: Mateusz Ławiński
i Natalia Moskwa.

FOT. TOMASZ MERCHUT

Ogromne wsparcie z budżetu gminy dla organizacji
i stowarzyszeń w mieście

yle w 2016 roku Gmina Świebodzice przeznaczy na wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych na organizacje
w zajęć sportowych dla dzieci, przedsięwzięć kulturalnych, edukację czy pomoc społeczną.
W piątek, 22 stycznia, rozstrzygnięto II etap
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Młodzi, do dzieła!

samorząd

G ŁUKASZ KWADRANS
G Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Drogie Koleżanki i Koledzy Radni,

Przewodnicząca MRM to
uczennica świebodzickiego
LO. Natalia jest drugoklasistką,
osobą rozpoznawalną na korytarzach szkoły ze względu na
swoją aktywność i zaangażowanie w życie społeczności
uczniowskiej. Bierze udział
w wielu projektach ogólnopolskich (m.in. „Szkoła Na-szych
Marzeń” - projekt MEN, „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”- projekt „Klubu Jagiellońskiego”), występuje w spektaklach szkolnej grupy teatralnej „Wiadro”, statystuje w filmach, ma mnóstwo pomysłów
i pasji. Żywiołowa i pełna energii na pewno z powodzeniem
będzie przewodniczyć radzie,
inspirować i inicjować wiele
owocnych przedsięwzięć.
Obrady koordynował będący
ponownie opiekunem MRM
radny Piotr Krzyśpiak, a życzliwe wsparcie poprzez swoją
obecność na sali zapewnili także radni: Zofia Marek, Marek
Jakubina, Sławomir Łukawski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans.
Młodych radnych tuż przed
rozpoczęciem obrad powitał
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, życząc im wielu
ciekawych pomysłów i dobrej
energii do działania na rzecz
swoich rówieśników.

dziękuję pięknie za Wasze zaangażowanie i aktywne włączenie
się w życie naszego miasta.
Życzę nieustającej pasji by zmieniać Świebodzice i Wasze
otoczenie, pomysłów, tych możliwych i niemożliwych
do realizacji.
Wielu owocnych spotkań, wniosków, projektów i uchwał.
Zgody, współpracy, poczucia sprawstwa i satysfakcji z pracy
na rzecz Świebodzic.
Sobie życzę, abyście zarażali nas tym zapałem i czasami
odwiedzali na sesjach rady miejskiej oraz zapraszali
i mile widzieli nas na swoich posiedzeniach.
Serdeczności i pozdrowienia.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących:
1. Aleksandra Chuchro
2. Natalia Kubiszewska
3. Wiktoria Pilipionek
4. Aleksandra Mazurkiewicz
5. Natalia Zięba
Publiczny Zespół Szkół im. Prosińskiego:
1. Marcel Kaźmierczak
2. Paweł Smoleń
3. Patryk Dworzyński
Publiczne Gimnazjum nr 2:
1. Mateusz Ławiński
2. Kacper Jakubina
3. Kajetan Kopciuch

4. Daria Kulesza
5. Natalia Moskwa
6. Julia Gonet
Publiczne Gimnazjum nr 1:
1. Natalia Kotulska
2. Wiktor Młynarkiewicz
3. Mikołaj Mówiński
4. Krzysztof Ostrowski
Społeczne Gimnazjum Akademickie:
1. Daniel Kozar
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych:
1. Łukasz Wacławek
2. Angelika Falacińska
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kłuje w oczy?
Z

e zdumieniem przeczytaliśmy artykuł
zamieszczony przez pewne stowarzyszenie na swoim profilu FB, jak to
Świebodzice robią budżetowy krok wstecz,
a najbardziej autorów martwi fakt, że wydatki na administrację wzrosły o 2,3 mln zł i że
200 tys. przeznaczono na jakieś mityczne
nagrody da urzędników.
Niestety jak zwykle to bywa - za pisanie
o poważnych sprawach biorą się ci, co o tym
nie mają pojęcia, ale tu pewnie chodzi o celowe przedstawienie „faktów” na swój sposób,
oczywiście z „troski” o kasę miejską.
Tylko dwa przykłady - rosną wydatki na
administrację - tak, tylko z tych 2,3 mln zł 2
mln to remont sypiącego się budynku
Urzędu przy ul. Żeromskiego. Rozumiemy,
że lepiej byłoby aby w końcu komuś na

W

głowę spadł kawałek sufitu lub jakiś mieszkaniec spadł z krzywych, drewnianych chodów. Oo, dopiero byłoby o czym pisać, jak to
burmistrz naraża życie i zdrowie mieszkańców...
W dalszej części autorzy tej jakże błyskotliwej, finansowej analizy przytaczają
zawrotną kwotę 200 tys. zł na nagrody
i odprawy - która to kwota „sukcesywnie
rośnie z roku na rok”. I znowu - strzał kulą
w płot, bo to nie są żadne nagrody dla urzędników tylko obowiązkowe, wynikające
z ustawy pieniądze, które muszą być zabezpieczone w budżecie na odprawy emerytalne
i nagrody jubileuszowe dla pracowników,
odchodzących na emeryturę lub mających
odpowiedni staż pracy: 20, 25, 30 lat pracy.
Takie pieniądze z mocy prawa muszą być

w budżecie, a ich wysokość zależy od tego,
ile w danym roku jest takich pracowników.
W jednym roku jest mniej, w innym więcej,
jest to kwota ruchoma, ale z pewnością nie
rosnąca z roku na rok. I każdy samorząd
takie wydatki ma.
No i promocja miasta - według autora
uboga i w zasadzie przeznaczona „na kiełbasę” dla mieszkańców - a poziom wydatków
na zadania promocyjne, a tymczasem jest na
podobnym poziomie co w roku 2015
- 467,950 zł. Czyli wszyscy ci, którzy świetnie bawią się np. na Święcie Czekolady, biegną w maratonie Polska Biega czy przyjeżdżają z całej Polski na Piknik Lotniczy
- fatygują się do nas po jakąś kiełbasę. Cóż,
widocznie jest ona najwyższej jakości.
I

już gotowe

np. przez wózki widłowe, zajmujące się wieczornym czy nocnym rozładunkiem.
Cieszymy się, że inwestycja
została przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie, mamy
nadzieję, że mieszkańcy są już
usatysfakcjonowani. Warto też
podkreślić dobrą wolę ze strony
właścicieli Casta, którzy ponieśli
dodatkowe nakłady finansowe
po to, by maksymalnie ograniczyć wpływ działania firmy na
najbliższe sąsiedztwo.
Pomocą służył także samorząd - ZGK sp. z o.o. wyrównała
ciężkim sprzętem osuwającą się
na ogrodzenie skarpę.

już pracuje
arządzeniem Burmistrza
Miasta Świebodzice powoZ
łany został zespół ds. rewitali-

zacji. Jest to społeczny organ
konsultacyjny Burmistrza Miasta powoływany na czas przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
W skład zespołu weszli:
Przewodniczący Zespołu ds.
Rewitalizacji - Krystian Wołoszyn, Marzena KoronaKruk - kierownik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych, Monika Kak - inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Łukasz Gil - komendant
Straży Miejskiej w Świebodzicach, Piotr Galicki - Komendant Policji w Świebodzicach,
Jadwiga Olesińska - kierownik Wydziału Infrastruktury,
Witold Baran - główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, Anna Ganczarek-Jarza
- inspektor w Wydziale Infrastruktury, Adam Jennings
- Prezes firmy Famalen Świebodzice, Witold Bajalski - Towarzystwo Miłośników Świebodzic, Waldemar Tomczak

- Prezes firmy Prefekt Sp. z o.o.,
Andrzej Olszówka - Zarządca, firma Dompos, Marek
Chrobak - specjalista ds. Animacji Kultury; Robert Sysa
- główny specjalista w Ośrodku Pomocy Społecznej, Jan
Klepiec - Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach, Teresa
Małecka Radna Rady Miejskiej w Świebodzicach, Maria
Dobrzańska- kierownik Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Tomasz Stachowiak
- z-ca kierownika PUP, filia
Świebodzice, Kacper Nogajczyk - prezes ZGK sp. z o.o.
Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca
w zakresie diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz
wyznaczania terenów rewitalizowanych, definiowania celów
i kierunków działań procesu
rewitalizacji, a także monitorowania i oceny wdrażania
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zespół będzie się spotykał
co najmniej raz na kwartał.
I

KRÓTKO...

Pozyskiwanie środków unijnych z przeznaczeniem na wsparcie
i rozwój innowacyjności produktowej i procesowej firm było
tematem konsultacji, przeprowadzonych przez firmę
InServices w świebodzickim magistracie.
Drugie już spotkanie z doświadczonymi konsultantami
z dziedziny pozyskiwania funduszy strukturalnych było
możliwe dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miejskim.
Konsultacje odbyły się w środę, 27 stycznia. Skorzystało
z nich 10 przedsiębiorców.
Organizatorem spotkania był Wydział Promocji UM.

Bezpieczniej

FOT. UŻYCZONE

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

ygląda naprawdę solidnie i z pewnością posłuży długo, a okoliczni mieszkańcy chyba też są zadowoleni, bo taki parkan to dla
nich gwarancja spokojniejszych
nocy.
O sprawie pisaliśmy jakiś czas
temu i miło nam poinformować
o jej finale. Zakład produkcyjny
firmy Cast, działający przy ul.
Długiej, ma już nowe ogrodzenie od strony ulicy Wąskiej, co
szczególnie ucieszyło mieszkających tam ludzi. Uszkodzone
ogrodzenie zostało odbudowane,
postawiono także ekrany, które
ograniczają hałas, emitowany

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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oprawiło się bezpieczeństwo zwłaszcza osób
P
pieszych, poruszających się

drogą gminną w Cierniach,
na wysokości nr 105. Na
odcinku około 190 metrów
zamontowane zostały bariery
ochronne, oddzielające bezpośrednie sąsiedztwo rzeki
od pobocza drogi. W tym
miejscu nie ma chodnika,
sama jezdnia jest bardzo
wąska, co powodowało, że
idący poboczem piesi byli

niejednokrotnie niemal „spychani” do rzeki przez mijające się auta.
Bariery zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo pieszych. Zostały zamontowane
na trzech odcinkach, o łącznej długości około 190 m.
Koszt wykonania tego zadania to 51,4 tys. zł. Prace
zostały wykonane na zlecenie gminy, w odpowiedzi na
liczne wnioski mieszkańców
w tej sprawie.

Tym razem nieco wcześniej, bo już 18 lutego, odbędzie się się
XV edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Placówek
Specjalnych i Integracyjnych pod Honorowym Patronatem
Pani Teresy Kożuchowicz - małżonki Burmistrza Miasta
Świebodzice.
Zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu regionalnego
będzie „Od kuchni”.
Organizatorem tego wydarzenia jest Powiatowy Zespół Szkół
w Świebodzicach. Co roku bierze w nim udział kilkanaście
placówek z całego regionu, zajmujących się kształceniem
uczniów niepełnosprawnych w różnym stopniu.

ZGK Świebodzice Sp. z o. o. jako Zarządca targowiska miejskiego informuje, iż od dnia 01.02.2016 r. w Spółce nie funkcjonuje już kasa, w związku z czym prosimy o wpłacanie należności
z tytułu dzierżawy terenu i rezerwacji miejsc na placu targowym
na konto bankowe Spółki:
BGŻ SA O/Świdnica nr 30 2030 0045 1110 0000 0229 7010.

Na górskiej fali,
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wydarzenia
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o naprawdę wielki
wyczyn, popis najwyższych umiejętności pilota i dowód na to, że lotnisko w Świebodzicach naprawdę ma fantastyczne warunki!
W sobotę, 30 stycznia, Jacek
Zowczak, doświadczony pilot
szybowcowy, wzbił się z naszego lotniska na wysokość około 7
kilometrów! Spędził w powietrzu ponad 4 godziny, unosząc
się na tzw. fali górskiej i pokonując ponad 500 km. O tym wyczynie już jest głośno w świecie
lotniczym i nie tylko. Brawo,
Towarzystwo Lotnicze, brawo
Świebodzice!
Ten brawurowy przelot jest
niecodzienny z wielu powodów:
po pierwsze - szybowce standardowo latają na wysokości maksymalnie do 2 km. Po drugie
- aby wzbić się na taką wyso-

kość, potrzebna jest właśnie owa
fala górska, czyli specyficzne
warunki wznoszenia, silny wiatr
i ukształtowanie terenu. Są trzy
górskie ośrodki w Polsce, w których można wykonywać loty
falowe. Niewykluczone, że Świebodzice okażą się czwartym
takim miejscem na mapie lotniczej Polski. Bez wątpienia sobotni lot jest dowodem na to, że
występuje u nas fala.
Lot w wykonaniu pana Jacka
Zowczaka (w środowisku znanym jako Zulus), odbił się szerokim echem wśród lotniczej
braci, my bardzo się cieszymy,
że o Świebodzicach znów mówi
się głośno i dobrze.
- Ten niecodzienny lot potwierdził, że lotnisko w Świebodzicach ma bardzo dobre warunki startu i lądowania - komentuj
Grzegorz Glegoła, prezes TLŚ.

- Można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że nasze warunki
startowe są lepsze, niż lotniska
w Jeleniej Górze, bo tam musiano przerwać loty ze względu na
silny, boczny wiatr. Mamy już
liczne zapytania od pilotów z całej Polski, chcących wykonać
u nas takie właśnie loty.
Sobotni lot trwał ponad 4 godziny, pilot przeleciał ponad 500
km, na tej wysokości musiał
używać aparatury tlenowej
i dość grubego kombinezonu
- temperatura na zewnątrz wynosiła około -30 stopni Celsjusza,
a pilot leciał nieogrzewanym
szybowcem! Zapis lotu pokazuje, że szybowiec leciał z prędkością nawet 342 k/h. Start
odbył się za samolotem Spirit of
Świebodzice.
Panie Jacku - wyrazy uznania!
I

FOT. JACEK ZOWCZAK

czyli niesamowity lot w Świebodzicach!
T

Za sterami szybowca zasiadł Jacek Zowczak, członek TLŚ, doświadczony pilot i instruktor.
Za oknami miał naprawdę niesamowite widoki

Co to jest fala górska?
Zjawisko ruchu falowego powietrza powstaje wówczas, kiedy silny
wiatr wiejący ze stałą prędkością napotyka na przeszkodę, jaką jest
pasmo górskie. Na zawietrznej stronie masywu tworzą się
zawirowania, przypominające obracające się młyńskie koło - to rotory.
Ich widoczną oznaką są fractocumulusy, pulsujące wraz z ruchem
powietrza. Gwałtowne ruchy pionowe powietrza nierzadko
przekraczają 30 m/s, co pozwala na szybkie wznoszenie się
szybowców. Loty falowe przy sprzyjających warunkach pozwalają
wznieść się nawet do wysokości 10 km, czyli na wysokość
wykorzystywaną przez regularne loty pasażerskie.

Ferie z MDK, czyli poznajemy świat
czesną oczyszczalnię ścieków
w Strzegomiu, gdzie dowiedzieli się wielu ważnych informacji
na temat ekologii. Drugiego dnia
ferii dzieci pojechały do Wałbrzycha, by zobaczyć tamtejszą
jednostkę Państwowej Straży
Pożarnej.
A przed nimi jeszcze mnóstwo wspaniałych wyjazdów, życzymy udanego wypoczynku.

FOT. MDK

Z

imowa przerwa w nauce
powolutku dobija do półmetka. Obszerną relację
foto zamieścimy oczywiście
w następnym wydaniu, dziś tylko mały rzut oka na to, co dzieje
się w Miejskim Domu Kultury.
Pierwsze dwa dni uczestnicy
spędzili na zwiedzaniu bardzo
wyjątkowych instytucji: najpierw zobaczyli bardzo nowo-

10. Kolędowanie z Burmistrzem
8

Kolędowanie, w Świebodzicach
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yły duety - rodzinne
i nie tylko, jeden wyjątkowy kwartet, soliści
a nawet naprędce zaimprowizowany chórek damskomęski. Ale przede wszystkim
była cudowna atmosfera, świąteczny nastrój, rodzinna bliskość i możliwość wyjątkowego
spędzenia niedzielnego popołudnia. Jednym zdaniem - Kolędowanie z Burmistrzem.
Jubileuszowe - bo już 10. - kolędowanie z burmistrzem naszego miasta, odbyło się w niedzielę, 24 stycznia.

Sala reprezentacyjna Miejskiego Domu Kultury dosłownie
pękała w szwach. Przygotowano
180 miejsc siedzących, wszystkie zostały zapełnione, a niektórzy stali przy wejściu. Nikomu to jednak nie przeszkadzało,
bo charakter tego wydarzenia
u wszystkich wywołuje tylko
dobry humor.
Świąteczny wystrój sali, choinka, świece, a do tego wspaniała atmosfera, stworzona przez
burmistrza, który jak zwykle
sypał dowcipami, śpiewał razem
z wykonawcami i prowadził

spotkanie sprawiła, że wszyscy
bawili się doskonale. Małżonka
burmistrza, Pani Teresa Kożuchowicz, współgospodyni spotkania dbała, by nikomu nie
zabrakło słodkości oraz kawy
i herbaty. Dla najmłodszych były
pyszne cukierki z naszej Śnieżki
i upominki.
- Jestem ogromnie szczęśliwy
i wzruszony, że tyle osób przyjęło nasze zaproszenie, dziękuję
za to spotkanie a przede wszystkim dziękuję za to, że dzięki
Państwa zaufaniu możemy się tu
razem spotykać już dziesiąty rok

- te słowa burmistrza Bogdana
Kożuchowicza publiczność
przyjęła serdecznymi brawami.
Potem były oczywiście „groźby”
- że nie wyjdziemy z sali aż nas
nie usłyszą we Wrocławiu i wiele innych, zabawnych komentarzy prowadzącego.
Kolędowanie z Burmistrzem
ma wyjątkowo rodzinny charakter, nic więc dziwnego, że mogliśmy wysłuchać i zobaczyć wiele
rodzinnych występów, nie brakowało także małych solistówdla nich brawa były najgłośniejsze.

Po raz kolejny na pianinie
akompaniował ksiądz Mateusz
Pawlica - w tym roku było też
losowanie bombek z tytułami
utworów, ale zanim poznaliśmy
nazwę kolędy, publicznośc musiała zgadywać po jednej lub
kilku nutkach, wygrywanych
przez księdza Mateusza. Kto
zgadł - „w nagrodę” śpiewał razem z burmistrzem.
Przed zebraną w MDK-u publicznością wystąpił zespół
Akord, schola z parafii Św.
Mikołaja, a niespodzianką tego
wieczoru był niecodzienny

TAK SALA MDK
WYGLĄDAŁA Z GÓRY...

kwartet rodzinny. Przy fortepianie - Teresa Kożuchowicz, na
organkach - Bogdan Kożuchowicz, na cymbałkach - Zosia,
chrześnica burmistrza, śpiew
- Marysia, jej siostra. „Polecenie
służbowe” od Szefa do zaśpiewania kolędy otrzymali także
pracownicy Urzędu i radni Rady
Miejskiej, przed publicznością
wystąpił zatem chór mieszany
w składzie: Teresa Małecka,
Jan Klepiec - radni Rady Miejskiej, Edmund Staniewski, radny powiatowy, Agnieszka Gielata dyrektor MDK oraz Agnie-

szka Bielawska-Pękala rzecznik prasowy magistratu. Szczególny charakter miał także duet
burmistrza Bogdana Kożuchowicza z siostrą Marylą, która
przyjechała aż z Krakowa specjalnie po to, by wziąć udział
w Kolędowaniu i nie ukrywała
wzruszenia, że może wziąć udział w tak wyjątkowej imprezie, którą dotychczas śledziła tylko w relacjach na naszej stronie
www.swiebodzice.pl oraz Miejskiej Telewizji Internetowej.
Każdy, kto wystąpił, otrzymywał upominek, a najmłodsi pre-
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zenty w postaci książek, słodyczy i artykułów papierniczych.
Dwie godziny upłynęły szybko i niepostrzeżenie, a na koniec
czekała jeszcze jedna niespodzianka: prezenty w postaci
bonów na bezpłatne badania
w świebodzickich przychodniach.
Podziękowania dla sponsorów: ZGK Świebodzice sp. z o.o.,
OSiR Świebodzice sp. z o.o.,
ZWiK Świebodzice sp. z o.o.,
przychodnie: Salmed, Mikulicz,
Next-Medical i Miejski Ośrodek
Zdrowia.

Najmłodsi śpiewacy otrzymali z rąk burmistrza upominki i słodycze
Zaimprowizowany chórek
damsko-męski,
samorządowo-urzędowy

Niespodzianka wieczoru - rodzinny kwartet gospodarzy: pianino - Teresa Kożuchowicz, organki - Bogdan
Kożuchowicz, cymbałki - Zosia, śpiew Marysia

Zaśpiewał zespół Akord

O coś dla ciała dbała małżonka burmistrza, Pani Teresa Kożuchowicz, częstując gości chrustami, kawą
i herbatą

Duet bardzo rodzinny - burmistrz Kożuchowicz z siostrą Marylą

Było też dużo wspólnego śpiewania całej sali

Było losowanie bombek z tytułem kolędy, a potem ks. Matusz
wygrywał kilka nutek - kto zgadł, ten musiał śpiewać, i nie było
litości...

Gości witał gospodarz i prowadzący w jednym, czyli burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz

Najwspanialsi byli mali soliści

To jest obowiązkowy punkt każdego Kolędowania - wspólne
odśpiewanie „Przybieżeli do Betlejem...” chłopców z Domu
Pomocy Społecznej sióstr de Notre Dame i burmistrza Bogdana
Kożuchowicza

ZDJĘCIA: AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA ORAZ BARTOSZ FIJAŁKOWSKI Z MDK
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REKRUTACJA DZIECI

REKRUTACJA DZIECI

na rok szkolny 2016/17!

na rok szkolny 2016/17!

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
odbędzie się w okresie od 16.02. do 16.03.2016
na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
„Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
wraz z załącznikami do pobrania w kancelarii:

1. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74/ 666-96-48 lub na stronie internetowej
www.przedszkole2.swiebodzice.pl

2. Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka
ul. Spokojna 2, 58 -160 Świebodzice
tel.74/666-96-43 lub na stronie internetowej
www.przedszkole3.swiebodzice.pl

DO MIEJSKICH ŻŁOBKÓW

odbędzie się w okresie od 16.02. do 16.03.2016
na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka”.
„Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka”
wraz z załącznikami do pobrania w kancelarii:

1. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74/ 666-96-48 lub na stronie internetowej
www.zlobek2.swiebodzice.pl

2. Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka
ul. Spokojna 2, 58 -160 Świebodzice
tel.74/666-96-43 lub na stronie internetowej
www.zlobek.swiebodzice.pl

50-lecie małżeństwa
Państwa Widła
sobotę 16 stycznia 2016r. w naszym Urzędzie Stanu
Cywilnego odbył się Jubileusz Złotych Godów. 50-lecia pożyW
cia małżeńskiego świętowali Państwo Barbara i Tadeusza Widła.

Jubilaci powiedzieli sobie sakramentalne „tak” 28.08.1965 r.
w Świebodzicach.
Małżonkowie otrzymali medale za długoletnie pożycie, nadane
przez Prezydenta RP, które wręczył Zastępca Burmistrza Miasta
Krystian Wołoszyn. Uroczystość odbyła się w otoczeniu najbliższej
rodziny.
Składamy Państwu Widła najserdeczniejsze życzenia wielu
następnych, wspólnych lat w zdrowiu i miłości.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

Jedyna taka kawiarenka
oświata

D

ni Integracji w Publicznym Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi mają już naprawdę długą tradycję. Od trzynastu lat na przełomie grudnia
i stycznia w szkole odbywa się
wiele ciekawych wydarzeń, których wspólnym mianownikiem
jest właśnie idea integracji.
W ramach różnych działań
i wydarzeń artystycznych spotykają się ludzie, którym ta idea
jest bliska z racji pasji życiowej,
misji społecznej, ale też z racji
przynależności do środowiska,
w którym integracja jest codziennością. Najbardziej charakterystycznym i podsumowującym Dni wydarzeniem jest Ka-

wiarenka Integracyjna - miejsce
prezentacji osiągnięć artystycznych, wymiany poglądów, nawiązywania nowych znajomości
oraz wspaniałej, wspólnej zabawy.
13. Kawiarenka Integracyjna
odbyła się w czwartek, 28 stycznia, gromadząc jak zwykle
mnóstwo uczestników, przyjaciół i osoby wspierające szkołę.
Kawiarenkę jak co roku odwiedził Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans, radna Zofia Marek;
wśród gości byli także m. in. szefowa ZNP Urszula Kruczek,
Elżbieta Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, Katarzyna Sosno-
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wicz, Kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdnicy a także dyrektorki
szkół w mieście, organizacje

oraz harcerze z ZHR działający
przy Gimnazjum nr 2, którzy
w tym roku aktywnie włączyli
się w organizację wydarzenia.

Licealiści o Unii Europejskiej
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
w świebodzickim LO pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
i Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza

tronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej
i Burmistrza Miasta Świebodzice - pana Bogdana Kożuchowicza.
Konkurs przygotowali uczniowie z kl. IIIa Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach pod opieką pani profesor
Ireny Horbaczewskiej i pani
dyrektor Doroty Ciołek. Pytania

konkursowe ułożyli uczeń z kl.
Ia Łukasz Cisoń oraz Dominika Myrt i Ada Kujat z kl. IIIa.
Formuła konkursu była taka
sama jak w poprzednim roku.
A mianowicie był to konkurs
drużynowy, w którym wzięli
udział tylko uczniowie ze szkół
gimnazjalnych. Drużynę tworzyło trzech uczniów. Etap 1 - Test
wiedzy - pytania ogólne z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej
(drużyna wspólnie wypełniała
jeden test). Etap 2- Turniej wiedzy - odpowiedzi ustne. Pytania
miały zróżnicowany poziom
trudności, trzeba było wykazać
się wiedzą z zakresu geografii,
historii a także polityki Unii

Dzień Babci i Dziadka
w świetlicy
piątek, 22 stycznia 2016 r. Świetlicę kim poczęstunku. Przybyli mogli podziŚrodowiskową odwiedziły babcie wiać występy taneczne i teatralne dzieci.
W
i dziadkowie podopiecznych. Popołudnie Dodatkową atrakcją był konkurs oraz
minęło w rodzinnej atmosferze i przy słod-

malowanie wspólnego plakatu.

mickiego - Maciej Śliwowski,
Daniel Kozar i Filip Brzeziak.
Pytania nie należały do najłatwiejszych, ale wszyscy uczestnicy wykazali się olbrzymią wiedzą z zakresu problematyki
europejskiej, dlatego też rozgrywka była pełna emocji.
Oprócz uczniów naszego liceum, zmagania uczestników
obserwowali goście: Zastępca
Burmistrza Miasta Świebodzice
Krystian Wołoszyn, radna miasta Świebodzice - pani Zofia
Marek, asystent Poseł Anny
Zalewskiej- pan Łukasz Apołenis i dyrektor ZSI pani Magdalena Stąpor - absolwenci naszego liceum.
Po zaciętej rywalizacji miejsca na podium zajęły następujące drużyny:
G I miejsce Gimnazjum nr 1
w Świebodzicach

Europejskiej. Nagrody dla finalistów i wszystkich uczestników
ufundowali: Rada Rodziców LO
w Świebodzicach oraz pani Poseł Anna Zalewska i asystent
pani poseł pan Łukasz Apołenis.
W rywalizacji wzięli udział
uczniowie ze świebodzickich
gimnazjów: Gimnazjum nr 1
- Anna Rajca, Julia Dubina,
Klaudia Smolińska; Gimnazjum nr 2 - Alicja Farej, Natalia Moskwa, Michał Konieczny; Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych - Mateusz
Kaczmarek, Kacper Pitwor,
Karol Melańczuk oraz Społecznego Gimnazjum Akade-

FOT. ŚWIETLICA

J

uż od wielu lat w świebodzickim liceum kładzie się
nacisk na edukację europejską i wiedzę o świecie, dlatego
odbywający się 21 stycznia 2016 r.
już po raz siódmy Między-szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej był świetną okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności. Tegoroczna edycja konkursu
odbyła się pod honorowym pa-

G II miejsce Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach
G III miejsce Gimnazjum nr 2
w Świebodzicach
G IV miejsce Zespół Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach.
Nie tylko laureaci, ale wszyscy finaliści otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Podziękowania trafiły także do opiekunów przygotowujących uczniów
do konkursu. Na każdego czekał
także słodki poczęstunek. Uczestnikom podobał się przebieg konkursu i przede wszystkim jego
tematyka. Członkostwo Polski
w UE jest rozwojową dziedziną,
cieszymy się więc, że młodzi
ludzie są tym zainteresowani.
Gratulujemy zwycięzcom i do
zobaczenia za rok.
I
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W

lipcu 2015
roku, Oddział
Dziecięcy
Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach ogłosił
konkurs na krótkie opowiadanie fantasy. Prace
były oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych
- kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II
uczniowie gimnazjum. Każda
praca konkursowa była opatrzona godłem (wybranym słowem)
i kategorią. Godło służyło anonimowości autora w procesie
decyzyjnym jury konkursowego. Dane uczestników znajdo-
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wały się w zaklejonych
kopertach, oznaczonych
takim samym godłem jak
praca konkursowa.
Ponieważ otrzymywaliśmy sygnały, iż
wielu czytelników także
i z dorosłego grona,
chciałoby poznać prace
konkursowe, w tym numerze rozpoczynamy publikacje
nagrodzonych utworów. Dziś
prezentujemy opowiadanie Zofii
Październiak, uczennicy Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Świebodzicach, która zajęła miejsce I
w kat. I.
I

Czarna dziura
Zofia Październiak
Wszyscy naukowcy uważają, że Czarna Dziura jest ogromnym „odkurzaczem” i wszystko, co do niej trafi zostaje zniszczone. dlaczego mówią takie
rzeczy, skoro nie byli w Czarnej Dziurze, a niektórzy nie byli nawet w kosmosie? Mam na imię Magdalena Kulicka, ale wszyscy mówią na mnie Magda.
Byłam w Czarnej Dziurze. Jak to się stało? To bardzo długa historia.
Zacznijmy więc od początku:
Jako mała dziewczynka zawsze interesowałam się Kosmosem. Mój tato
to naukowiec, ale jednak jego największą pasją jest odkrywanie Kosmosu. Za
to moja mama zajmuje się sprawami przyziemnymi, jej pasją jest malowanie
obrazów. wracając do mojego taty, zawsze mi mówił: „Szkoda, że nie urodziłem się w tamtych czasach..., za to ty jako dorosła, może będziesz jeździć
w weekendy na przejażdżki w Kosmos, oglądać Marsa...” - żartował. wzięłam
to sobie do serca. trzy lata temu mój tato zaczął budować swoją pierwszą
rakietę. gdy skończył budować, razem ze swoimi przyjaciółmi wysłał
w Kosmos pieska, który miał na imię Łajka. Bardzo było mi przykro, gdy
dowiedziałam się, że Łajki nie można sprowadzić na Ziemię. Wszyscy przestali walczyć o życie pieska. Ale ja nie! tak oto od tamtego czasu zaczęłam
budować swoją własną rakietę, aby wyruszyć w Kosmos i uratować Łajkę.
skończyłam ją budować tydzień temu. Teraz poddaję ją testom wytrzymałości. w budowaniu rakiety towarzyszyła mi moja wierna papużka o imieniu
Harold. Ona potrafi mówić! Uratowałam ją z rąk naukowców, którzy chcieli
przeprowadzić na niej eksperymenty. Dobrze, że ją mam, bo za jakiś czas
wyruszam w Kosmos na misję ratunkową, a tylko ona wie o istnieniu mojej
rakiety i o tajnej misji. Oczywiście, poleci ze mną w Kosmos, tylko mam problem, nie mogę znaleźć dla niej skafandra. Już robię zapasy jedzenia, dlatego
że nie wiem, ile dni będę w Kosmosie. Moją rakietę nazwałam „Kopernik 3”
od imienia mojego idola.
Dziś jest ten dzień, lecę w Kosmos!!! Jestem bardzo szczęśliwa..., ale
Harold nie.
- Magda? - pyta mnie.
- Tak?
- A ty jesteś pewna, że twoi rodzice nie dowiedzą się, że jesteśmy
w Kosmosie i ratujemy Łajkę?
- No jasne! Moi rodzice myślą, że jadę na wycieczkę. Gdy mnie już pożegnają, pobiegniemy szybko na łąkę i wejdziemy do rakiety. Wtedy odpalimy
maszynę i polecimy ku niebu. Jak już znajdziemy Łajkę, wrócimy z powrotem na Ziemię. Wycieczka szkolna ma trwać tydzień, akurat się wyrobimy
- powiedziałam podekscytowana.
- Nieźle to zaplanowałaś! - odpowiedział.
Stałam przed domem i żegnałam się z rodzicami. Gdy weszli już do domu,
szybko pobiegłam z Haroldem na łąkę. Weszliśmy do rakiety. Miałam już
odpalić „Kopernika 3”, ale nie mogłam tego zrobić.
- Coś nie tak? - patrzy na mnie zdziwiony smak.
- Nie, wszystko OK. Tylko zastanawiam się.
- A nad czym?
- A jeśli nie znajdziemy Łajki, to co?
- Trudno, wrócimy do domu bez niej - powiedział smutno ptak.
Nagle włączał przycisk. Zaczęło się odliczanie: „cztery, trzy, dwa, jeden,
odlot!!!” i nagle rakieta wystartowała z wielką prędkością. Lecieliśmy długo.
nagle znaleźliśmy się w kosmosie! „Jak tu pięknie!” - pomyślałam. Całkiem
inaczej sobie wyobrażałam Wszechświat. Tyle planet i gwiazd. „Ale co to
takiego, tam?!” - nagle zobaczyłam jakąś wielką czarną planetę.
- Ej, Harold, a co to za czarna planeta? - spytałam zaniepokojona.
- Nie mam pojęcia. Nie pisali o tym w podręcznikach dla astronautów.
- Myślisz, że to niebezpieczne? - zaniepokoiłam się trochę.
- Hmm..., a to przypadkiem nie jest Czarna Dziura?! - krzyknął Harold.
- Nie sądzę. W książce pewnego astronauty był rysunek Czarnej Dziury.
Wyglądał całkiem inaczej - odpowiedziałam.
- To dobrze! Ale teraz zacznijmy może szukać psiaka?
- Masz rację!
Tak więc przestaliśmy się przejmować wielką plamą. Przelecieliśmy obok
niej i nagle tak jakby nas zaczęła przyciągać. Straciłam kontrolę nad maszynę.
- Gdzie ty nas prowadzisz? - spytał ptaszek.
- Ale to nie ja!!! Ta plama nas przyciąga!!! - krzyknęłam.
- To jest na pewno Czarna Dziura!
- Zginiemy!
- Jesteśmy coraz bliżej! Ratunku! Ratunku!
- Powiedz mojej mamie, że ją kocham! - powiedziałam w rozpaczy.
- A jeśli ja też zginę?! Jestem za młody, żeby umierać! Pomocy! - krzyczał
Harold głośno.
Nagle zapadła cisza. Zrobiło się ciemno. Widać tylko światełko w oddali.
Rakieta leciała dalej sama. Na nic moje starania, nigdy nie odnajdę Łajki i
jeszcze chyba umieram. Światełko w tunelu, to na pewno przejście do nieba.
- Przyszedł na mnie już dzień! - mówił przez łzy Harold.
- Jesteśmy coraz bliżej światła - powiedziałam z goryczą.

Refleksje członków jury
Młodzi twórcy. Ten konkurs powstał
dzięki Wam. To Wy jesteście naszą
inspiracją i motywacją. Czytając wasze
prace czułam się zaszczycona,
że przekazaliście nam cząstkę waszej
wyobraźni. Ocena Waszych prac była
bardzo trudna, ale za to bardzo
satysfakcjonująca. W Waszych pracach
odnalazłam to, czego poszukuję
w dobrych książkach. To nie tylko dobra
treść, ale również to, co skłania mnie
do zastanowienia. A te elementy
odnalazłam w waszych pracach.

Czytając niektóre z nich, myślałam,
że zdołałam odgadnąć zagadki,
a tu nagle okazuje się, że nie. Ponieważ
Wy, młodzi twórcy, tak jak znani autorzy
książek, zaskakiwaliście mnie swoim
sprytem we wprowadzaniu zmyłek.
Kiedy na przykład myślałam, że to
dorosła kobieta poleciała w kosmos,
okazało się, że jednak nie. Tylko czy to
było senne marzenie małej dziewczynki,
czy też podróż dorosłej kobiety? Nadal
nie jestem pewna lecz zostawię
to swojej wyobraźni. A czy Matt,

Płynęliśmy w czarnym tunelu. Trwało to całą wieczność. Jestem w Czarnej
Dziurze. Kto by pomyślał? Ale coś jest nie tak. Czytałam dużo o Kosmosie
i wszyscy astronauci mówili, że jeśli coś trafi do Czarnej Dziury, to zostaje
od razu zniszczone. Dlaczego my nie zostaliśmy zniszczeni? Światło było
coraz bliżej. Co tu robić? Pozostało mi tylko czekać... „Kopernik 3” zaczął
niebezpiecznie przyspieszać. nagle z prędkością dźwięku zbliżyliśmy się do
światła. Aż tu... jasność! To już niebo?
Zobaczyłam ludzi, którzy chodzili po chodnikach z waty cukrowej. Niebo
przemierzały chmury z bitej śmietany. Domy były zrobione z jakiejś substancji przypominającej galaretkę owocową. Drzewa nie były zielone, lecz fioletowe. Ludzie nie jeździli samochodami, lecz latali wielkimi bańkami mydlanymi. Rzeka była złota, a trawa niebieska. To tak wygląda niebo? Trochę inaczej to sobie wyobrażałam. Aż tu nagle rakieta zaczęła się psuć. Wyciekło
z niej paliwo. Nagle gwałtownie się obniżyła. Straciłam już wszelką kontrolę
i spadliśmy na niebieski trawnik, uderzając przodem o fioletowe drzewo.
- O nie! Jak wrócimy teraz do domu? - zaczęłam histeryzować.
- Dobrze, że nam się nic nie stało. Musimy poprosić jakiegoś tubylca
o pomoc. Na przykład tą dziewczynkę. O tam – wskazał skrzydłem Harold
- stoi obok pola kukurydzy.
- Widzę, chodź! Nie ma co tracić czasu. Trzeba naprawić maszynę i znaleźć Łajkę!
Pobiegliśmy ile sił w nogach w stronę dziewczynki. Wyglądała na około 13
lat. Miała długie, czarne warkocze i jasną cerę. Ubrana była w białą sukienkę
w czarne groszki. Nie widziała nas. Harold przestał machać skrzydłami
i wyhamował.
- Oj, no co z tobą? Nie mamy czasu!
- A jeśli ona nie potrafi mówić po polsku?
- To trudno. Warto spróbować.
Gdy już do niej dotarłam, miałam już ją szturchnąć w ramię, aby się
odwróciła. Zawahałam się. Może ptak ma rację. Jak się z nią nie dogadam?
Trudno! Trzeba spróbować. Nie poddam się bez walki.
- Przepraszam, ale mogłabyś mi pomóc? - spytałam niepewnie.
Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Odwróciła się do mnie. Spojrzała na
mnie ze zdziwieniem. Miała wielkie, niebieskie oczy i długie rzęsy.
- Umiesz mówić po polsku? - próbowałam dalej się z nią porozumieć.
- Yyyy... tak... - odpowiedziała ze zdziwieniem.
- Pomożesz mi? - powiedziałam ostrożnie.
- A w czym? - zaciekawiła się.
- Co to za miejsce?
- To jest Czarny Port.
- Czarny Port? - krzyknęłam zaskoczona.
- A co w tym takiego dziwnego? - powiedziała z oburzeniem.
- Nie wiedziała, że istnieje taki kraj. Jak się nazywasz?
- Milena, a ty?
- Magda, znasz jakiś zakład naprawczy? Moja rakieta popsuła się, a muszę
wrócić na Ziemię.
- Hmmm.... jest tu w pobliżu jeden zakład. Zaprowadzę cię tam. Po co tu
przyleciałaś? Jak odkryłaś to miejsce?
- To długa historia... wyleciałam w Kosmos szukać psa i wpadłam
z Haroldem do Czarnej Dziury...
- Szukałaś psa?! W Kosmosie?! - przerwała nagle.
- No tak.
- A wiesz, że ja znalazłam kiedyś psa. Nagle się zjawił, ni stąd, ni zowąd.
Nazwałam ją Sali. Ma białe plamki.
- To ona. Jestem pewna. Harold, pokaż Milenie zdjęcie Łajki.
- Tak, to jest Sali, tylko trochę młodsza - mówiła dziewczynka, przyglądając się zdjęciu.
- Super! Jedną sprawę mamy już załatwioną. Trzeba tylko naprawić rakietę.
- Ale to znaczy, że mam wam oddać mojego psa? Skąd mogę mieć pewność, że jest wasz?
- No, bo mamy jej zdjęcie - powiedziałam z lekką pogardą w głosie.
- No dobrze... - miała bardzo smutną minę, wiedziała, że musi oddać Łajkę.
Gdy szłyśmy przez miasto, ludzie patrzyli się na mnie, ale nic nie mówili
„Coś mało rozgadani” - pomyślałam. Z każdym krokiem coraz bardziej mi się
tu podobało. Te piękne widoki. Było dużo ptaków, które pięknie śpiewały.
Trochę mnie zdziwiło, bo gdy weszłyśmy w lipową alejkę, dużo osób się ze
mną przywitało. Ludzie tutaj są bardzo życzliwi. Dbają o środowisko. Skąd to
wiem? W mieście jest pełno plakatów o recyklingu i na ulicach nie ma ani jednego śmiecia.
- To tutaj - powiedziała, wskazując mały zakładzik. Był schowany
w wąskiej uliczce. Wątpię, aby tutaj były wszystkie potrzebne przedmioty do
naprawy rakiet. - Wejdź do środka, a ja w tym czasie pójdę do domu po Łajkę.
- Dobrze. Jakby co, będę cały czas w warsztacie.
Weszłam do środka. Wow! Jak tu nowocześnie. Tyle tu rzeczy. O, i są jeszcze trzy piętra. Jak oni tu się odnajdują? Nie do wiary czy tam... stoi rakieta,
w której została wysłana w kosmos Łajka?! Służy jako eksponat. Tato byłby
na pewno dumny!
- Cześć! Nazywam się Eryk. Jestem kierownikiem zakładu. Jesteś tu nowa?
Przyszłaś naprawić rakietę? - podszedł nagle do mnie dwunastolatek i podał
mi dłoń.

który przecież ocalił świat, wypił
tajemniczą herbatę? Jeśli tak, to co
w niej było? I dlaczego miałby to robić?
Przecież jego misja się powiodła.
Właśnie takie elementy uwielbiam.
Bo przecież książki powinny nieść jakieś
przekazy, zapadać nam w pamięciach,
a Wasze opowiadania takie właśnie
były. Bez względu na to, które miejsce
zajęliście, piszcie dalej, rozwijajcie
swoje pasje, swoją wyobraźnię.
Agnieszka Okarmus
Dyskusyjny Klub Fantasy

- Mam na imię Magda. Tak, jestem tu nowa i przyszłam naprawić tu rakietę. Skąd wiedziałeś?
- Może dlatego, że to jest zakład produkujący rakiety i je naprawiający
- zaśmiał się.
- Aaaa... OK. Nie mam czasu, macie tutaj sprężynę dwutaktową i kadłub do
statku kosmicznego?
- Mamy wszystko! Przywieź mi rakietę, a ja ci ją naprawię - uśmiechnął się
miło.
- Super! To będę za pięć minut. Pożyczysz jakiś wózek, abym przywiozła
rakietę?
- Stoi pod dachem. Tam! Po lewej!
- Wielkie dzięki!
Razem z Haroldem udałam się do rakiety. Wsunęłam ją na wózek i pojechałam do warsztatu. Ale ten Eryk był miły. Oby tylko nie za droga była ta
naprawa.
- Już jestem! Nie było tu przypadkiem takiej dziewczyny z warkoczami?
- Siedzi w poczekalni. Zawiozę tą maszynę do garażu. Tam je naprawiam.
Sądząc po uszkodzeniach, będzie gotowa dopiero jutro - powiedział analizując Eryk.
- Uf... myślałam, że dłużej to potrwa.
Odwróciłam się. Milena czekała w poczekalni, czytając gazetę. W ręce
trzymała smycz z Łajką. To ona! Nie wierzę. Taka już duża. Ciekawe, czy
mnie pozna.
- Łajka! Łajka...! Łajka!!! - krzyknęłam.
Pies podniósł głowę i spojrzał na mnie. Nagle się zerwał i pobiegł w moją
stronę. Zaczęła mnie lizać po twarzy. Ale była szczęśliwa, zresztą jak ja.
Głośno szczekała.
- Teraz ci w stu procentach wierzę, że to twój pies. Jak rakieta? Za ile będzie
gotowa?
- Jutro mam po nią przyjść. Wiesz może, gdzie mogę zanocować? – spytałam.
- Możesz przenocować u mnie. Chodź do domu, robi się ciemno. Jutro rano
odbierzesz maszynę.
- Dziękuję ci! Na pewno skorzystam. Łajka, chodź!
Zobaczyłam przed oczyma wielką willę. Była piękna. Otaczał ją wielki
ogród z przepięknymi fioletowymi drzewami, fontanną, stajnią z końmi
i garażem.
- To mój dom - powiedziała.
- Piękny! - rzekłam z entuzjazmem w głosie - Jeździsz konno?
- Od pięciu lat - uśmiechnęła się.
W domu było pięknie. Wielkie pomieszczenia. Ładna kuchnia. Przytulny
salon. Po zjedzeniu kolacji poszłam spać. Byłam bardzo zmęczona.
Rano zjadłyśmy pyszne śniadanko i ruszyłyśmy szybkim krokiem w stronę warsztatu. Gdy dotarłyśmy do warsztatu (oczywiście z Łajką), rakieta stała
już w wejściu. Wyglądała jak nowa. Eryk się postarał.
- Cześć - przyszedł się przywitać.
- Hejka! Pięknie naprawiłeś rakietę.
- E, nic wielkiego - zaczerwienił się lekko.
- Ile się należy?
- Za to?! To był gratis! - krzyknął.
- Jak to? Cały nowy kadłub?
- Tak. Muszę już iść. Miło było cię poznać, do zobaczenia!
- Do zobaczenia w przyszłości!
Teraz pozostało tylko odpalić maszynę i wrócić do domu. Ciekawe, jaka
będzie reakcja rodziców, gdy zobaczą Łajkę?
- Czyli już lecisz do domu? - powiedziała smutno Milena.
- Tak. Bardzo miło spędziłam z tobą te dwa dni. Szybko minęło. Na pewno
cię odwiedzę, obiecuję!
- To w takim razie do zobaczenia!
- Pa! - przytuliłam ją mocno.
Wsiadłam z Haroldem i Łajką do rakiety i odleciałam machając i cały czas
patrząc na Milenę. Myślę, że będziemy w domu przed wieczorem. Kosmos
jest piękny. Szkoda, że muszę się z nim pożegnać. Już jestem blisko Ziemi.
Miło będę wspominała Milenę i Eryka. Widzę Polskę, jaka ona malutka
w porównaniu do Czarnego Portu. Gdy zaczęłam lądować, Łajka głośno
zaszczekała. Pewnie poznała okolicę. Wybiegłam z rakiety, ile sił w nogach,
aby jak najszybciej przekazać informację o Łajce. Wbiegłam do domu z Łajką
i krzyknęłam głośno:
- Tato, mamo! Znalazłam Łajkę!
- Jak to? - zdziwiła się mama głaszcząc pieska - byłaś w Kosmosie?
- Tak... - zrobiło mi się głupio.
- Masz szlaban! Wiesz, że nie możesz sama latać! - zdenerwował się tato.
- To bardzo odważne, że poleciałaś jej szukać. Oj, no chodźcie na wspólnego przytulasa.
I tak ja, mama, tata, Harold i Łajka przytulaliśmy się bardzo długo. Tak
oto pamiętajcie: zawsze mówcie rodzicom, że lecicie w Kosmos.

W raju nie ma morderstw,
kultura
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a prawda wymaga odwagi...
C

zasy stalinowskiej Rosji, gdzie w Związku
Radzieckim mordercy
nie istnieją. W jaki sposób wytłumaczyć więc zniknięcia kolejnych dzieci, które
prawdopodobnie są zabijane?
Taka fabuła zostaje nakreślona w filmie „System” w reż.
Daniela Espinosy, który 28
stycznia 2016 r. miał projekcję
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach.
Trzymający w napięciu thriller wzbudził ogromne zaintere-

sowanie wśród użytkowników
naszej placówki, którzy bardzo
licznie przybyli tego popołudnia,
by spędzić w bibliotece niemal
3 godziny.
„System” okazał się bardzo
dobrym kinem „środka”, a kooperacja czesko-rumuńsko-angielska z domieszką pierwiastka
amerykańskiego sprawdziła się
znakomicie. Espinoza zaangażował dobrych aktorów (Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, a w epizodzie ujrzeliśmy
Agnieszkę Grochowską), którzy

w znakomity sposób wcielili się
w role głównych bohaterów.
Film spełnił wszelkie wymogi, by zaspokoić gusta najwybredniejszych widzów. Nie
zabrakło mocnych scen i kina
akcji, a także dylematów etycznych, z którymi muszą zmierzyć
się bohaterowie. Nie zabrakło
wątków zdrady, miłości oraz
próby ocalenia człowieczeństwa
w świecie podporządkowanym
i ułożonym przez SYSTEM.
Po zakończeniu projekcji,
część użytkowników biblioteki

wyraziła chęć, aby na gorąco
podzielić się wrażeniami i poddać ocenie film oraz wypowiedzieć własne zdanie na temat
opowiedzianej na ekranie historii.
Jednogłośnie stwierdziliśmy,
że wartością filmu było to, iż
obok możliwości poznania faktów historycznych, dzieło Espinozy posiada głębokie uniwersalne przesłanie, „o tym, w jaki
sposób totalitarne rządy potrafią
człowieka stłamsić, zniszczyć,
pozbawić nadziei oraz doprowa-

dzić do obojętności na cierpienie
innych ludzi”.
Beata Wiciak
Fot. Anna Sędziak
MBP w Świebodzicach.

http://rosyjskaruletka.edu.pl/2
015/04/17/polska-premierafilmu-system/
I

Co jest warta męska przyjaźń?
Czy wraz z upływem czasu można zapomnieć wspólnie przeżyte
dzieciństwo i wczesną młodość? Czy warto pielęgnować
znajomości pomimo upływu prawie 50 lat? - O tym wszystkim
przekonają się Ci, którzy we czwartek 18 lutego o godz. 16.00
odwiedzą Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Świdnickiej 15.
Zapraszamy na projekcję filmu „Last Vegas” w reż. Johna
Turteltaub'a. W znakomitej komedii zobaczymy Michaela
Douglas'a, Roberta De Niro, Morgana Freeman'a i Kevina Kline'a,
co gwarantuje znakomitą zabawę.

Międzynarodowy performance
Utalentowana młodzież
z Niemiec tym razem
odwiedzi Świebodzice.
Rewizyta zakończy się
niesamowitym
koncertem w Hotelu
Księżyc

hodzi o projekt Songs about
life, który realizowany był
C
wspólne przez nasz Miejski Dom

Kultury oraz podobną instytucję
w Lipsku pod patronatem fundacji Erinnerung Verantwortung
Zukunft oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
We wrześniu grupa młodych
świebodziczan gościła przez
kilka dni u zachodnich sąsiadów,
gdzie nagrali płytę - teraz czas na
rewizytę. Grupa młodych ludzi
przyjedzie do Świebodzic 7 lute-

go, a 12 lutego w Hotelu Księżyc będzie można zobaczyć koncert w ich wykonaniu. Będzie to
taneczny performance
Songs about life to performance taneczne z muzyką na żywo
w wykonaniu uczestników międzynarodowego projektu mu-

zycznego. Goście specjalni to
Wiktor i Bartosz Wawrzkowicz
z naszego MDK oraz Ian Cox,
angielski wokalista.
Wystąpią tancerki z Niemiec,
ale także m. in. Rosji i Wietnamu. To będzie naprawdę międzynarodowe wydarzenie.

Mamy dla Czytelników podwójną wejściówkę

Spotkanie z „polską
Vanessą Mae”
A
gencja Caromedia zaprasza świebodziczan
na kolejne, niebanalne
spotkanie z muzyką. Tym razem w Świebodzicach wystąpi
Agnes Wiolin, skrzypaczka
przełamująca tradycyjne myślenie o skrzypcach oraz muzyce klasycznej.
Po ukończeniu łódzkiej Akademii Muzycznej była związana z Filharmonią Łódzką oraz
zespołami kameralnymi. Mimo
miłości do muzycznej klasycznej, nie chciała iść w tym kierunku. Jej marzeniem było
dotrzeć z muzyką skrzypcową
do znacznie szerszej publiki,
niż tylko wykwintni melomani.
Oprócz gry na akustycznych
skrzypcach, altówce i fortepianie, wyspecjalizowała się w grze
na instrumencie elektrycznym diamentowych skrzypcach
elektrycznych, które stały się
jej znakiem rozpoznawczym.
Spektakularny
wygląd
skrzypce zawdzięczają kryształom Swarovskiego, którymi
artystka własnoręczne okleiła
swój instrument. Wyróżnia ją
też niepowtarzalny dźwięk.
Jej koncert to bardzo dynamiczne, wirtuozerskie i zróżnicowane aranżacje muzyki pop,
filmowej oraz musicalowej
w niebanalnej oprawie. To spowodowało, że została okrzyknięta „polską Vanessą Mae”.
Gorąco polecamy.

Mamy dla Państwa podwójną wejściówkę na dzisiejszy
koncert, przekazaną przez agencję Caromedia.
Aby ją zdobyć, wystarczy
zadzwonić do nas w piątek, 5

lutego, na numer: 660 157 518 i
odpowiedzieć na proste pytanie: kiedy przypada Święto
Zakochanych?
I
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W

tym roku KS Rekin
Świebodzice obchodzi 10 lecie
swojej działalności.
Klub został powołany w kwietniu 2006 roku. W ciągu tych
dziesięciu lat powstało wiele
sekcji pływackich, powstał Klub
Kibica zrzeszający rodziców
obecnych jak i byłych już zawodników. KS Rekin jest organizatorem corocznych ogólnopolskich zawodów pływackich
w sprincie. Gdy klub rozpoczynał swe działania, zrzeszał niewielu zawodników. Obecnie jest
blisko 150 (od grup naborowych
zaczynając po wyczynówkę oraz
mastersów). Zawodnicy reprezentujący klub zdobyli tysiące
medali zarówno na zawodach
w Polsce jak i za granicą. Do
naszych zawodników należą
rekordy okręgu jak i Polski na
basenie 25 i 50 metrowym, są
powoływani do kadry wojewódzkiej oraz Polski. Te dziesięc lat jest pełne potu z trudu
wkładanego w pracę na treningach, łez smutku i radości, pozytywnego gniewu (dopingującego

do jeszcze większej pracy) oraz
radości z sukcesów małych
i dużych.
Rok 2016 rozpoczęliśmy
wspaniałym Balem Sportowca
z Gwiazdą, zorganizowanym 16
stycznia przez KS Rekin Świebodzice oraz Klub Kibica.
Gwiazdą balu była Rodzina Żemierów. Karol Żemier - to trzykrotny Mistrz Świata w kategorii
Masters w konkurencjach stylem
grzbietowym - Australia 2008,
zdobył również Drużynowe
Akademickie Mistrzostwo USA
oraz jest medalistą mistrzostw
Polski Masters. Veronica Campbell-Żemier, była reprezentantką USA w piłce wodnej na pozycji bramkarki. Trzej dorośli już
bracia trenują obecnie w sekcji
masters Klubu i mogą m.in.
poszczycić się Rekordem Polski
ustanowionym w 2015 roku
w Szczecinie w kategorii Masters w konkurencji sztafetowej
4x100 dowolnym.
Na bal zawitali zarówno trenerzy, jak i dorośli już zawodnicy, oraz sponsorzy klubu i rodzice zawodników. Wspaniała at-
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rozegranym w poniedziałek, 1 lutego, w BoW
guszowie Gorcach turnieju

halowej piłki nożnej trampkarzy zespół MKS Victorii Świebodzice prowadzony przez trenera Krzysztofa Króla zajął
I miejsce. W finale imprezy
nasza drużyna pokonała po
emocjonującym pojedynku
drużynę Pogoni Wleń w rzutach karnych 4:3, w regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się wynikiem remi-

mosfera podczas balu sprawiła,
że każdy młody czy starszy bawił się znakomicie. Było mnóstwo tańców i śpiewów. Z okazji
Jubileuszu podano wspaniały
tort z rekinem, a trenerzy przedstawili prezentację w telegraficznym skrócie pokazującą działania i historię klubu. Były również podarunki od rodziców dla
trenerów za trud jaki wkładają
w pracę z dziećmi w postaci
napisanych na tę okazję piose-

nek. Doskonała obsługa Restauracji „Księżyc” w Świebodzicach oraz wspaniała oprawa
muzyczna w wykonaniu zespołu
muzycznego „Janiki” pozwoliła
bawić się uczestnikom balu
w wyśmienitych humorach prawie do białego rana.
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na balu gościom
i zapraszamy za rok.
I

sowym 2:2. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany przez trenerów wszystkich
zespołów biorących udział
w zawodach Arkadiusz Cybulski - MKS Victoria Świebodzice. Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi wspaniałej postawy w turnieju.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Cybulski, Szczepański J., Kordula, Szafraniec,
Witkowski, Ślęzak.
I

rozegranym w sobotę, 30 stycznia, w Legnicy turnieju
halowej piłki nożnej skrzatów zespół MKS Victorii ŚwieW
bodzice zajął I miejsce.

Wyniki
Victoria - Unia Rosochata 2:0 i 3:0
Victoria - Miedż Legnica I 3:1 i 4:0
Victoria - Miedż Legnica II 10:0 i 5:1
Skład MKS Victorii Świebodzice: Sikora P., Hoptiany P.,
Owsianny B., Partyka O., Pelc K., Gawroński F., Nogajczyk
W., Cichy B.

W

rozegranym w sobotę, 30
stycznia, w Świdnicy drugim
meczu sparingowym przed
zbliżającą się rundą wiosenną sezonu
2015/2016 zespół seniorów MKS
Victorii Świebodzice pokonał IV ligową drużynę Lotnika Jeżów Sudecki aż
6:1 (2:0). Bramki dla naszego zespołu
zdobyli w tym spotkaniu: Artur
Słapek, Dawid Rosicki, Wojciech
Błażyński, Marcin Bałut, Marcin
Kokoszka oraz Paweł Zyl. Był to
ostatni sparing podopiecznych trenera
Macieja Jaworskiego przed wyjazdem na obóz sportowy, który w dniach
6.02.2016 r. -13.02.2016 r. odbędzie
w Międzyzdrojach. Na obozie nasza

drużyna zagra trzy sparingi:
Niedziela
7.02.2016 r. - Flota Świnoujście
Wtorek
9.02.2016 r. - Fala Międzyzdroje
Piątek
12.02.2016 r. - Iskra Golczewo.
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Jaskółowski, Sadowski, Rosicki,
Niemczyk - testowany zawodnik, Traczykowski, Drąg K., Kokoszka, Rogowski, Słapek - testowany zawodnik.
Na zmiany wchodzili: Chrebela,
Laskowski, Juszczyk, Zyl, Błażyński,
Bałut.
I

W rozegranym w dniu niedzielę, 31 stycznia, turnieju piłki
nożnej halowej Gryf Cup zespół żaków MKS Victoria
Świebodzice zajął III miejsce.
Wyniki:
Victoria - Orlik Kłodzko 2:0
Victoria - MKP Wołów 0:0
Victoria - Gryf Świdnica I 8:0
Victoria - Gryf Świdnica II 0:1
Victoria - Olympic Brzeg Dolny 1:1
Victoria - Pogoń Pieszyce 1:1
Skład MKS Victorii Świebodzice: Sikora P., Bednorz M.,
Madejczyk P., Madejczyk K., Michalik K., Kubiak W.,
Chełminiak A.
Królem strzelców turnieju został zawodnik Victorii Wiktor
Kubiak, zdobywca 8 bramek.

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 5 II 2016

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 w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

nieruchomość zabudowana

Obręb

522/19

Śródmieście 3

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

Ulica

Nazwa nieruchomości

B. Chrobrego
B. Chrobrego
Piaskowa
Zamkowa

l. mieszkalny 9 (2A-D)
grunt przyległy
l. mieszkalny 5 (4)
l. mieszkalny 4 (20)

Nr działki gruntu
412
482
10/3
255/23
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Obręb
1
1
3
2

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

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Świebodzicach przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych. W związku z powyższym

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
zawiadamia,
że od dnia 01.03.2016 r. rozpoczniemy czynności kontrolne,
mające na celu sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.)
W myśl art. 6 ust 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy
i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tą usługę.
W przypadku nieudokumentowania sposobu gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych, straż miejska
podczas kontroli może nałożyć na właścicieli nieruchomości mandaty karne.
Burmistrz Miasta Świebodzice
(-) Bogdan Kożuchowicz

Przypominamy, że zmianie uległy siedziby kilku wydziałów
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
I Wydział Infrastruktury Technicznej (dotychczas ratusz-parter)
został przeniesiony na ul. Żeromskiego 15 (pomieszczenia po Straży Miejskiej);
I Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa, podatki, księgowość,
(dotychczas w budynku przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do ratusza (parter).
I Straż Miejska - dotychczasowa siedziba ul. Stefana Żeromskiego 13-15
została przeniesiona na teren Dworca PKP - Plac Dworcowy 1,
telefony: 74 6379070 - 6379071, kom. 606 637 542.
I Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
(dotychczas w budynku przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do budynku Dworca PKP,
ul. Plac Dworcowy 1.
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Nowy numer konta dla opłat za śmieci
Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 inaczej dokonujemy wpłat za śmieci. Opłatę regulujemy
bezpośrednio do zarządców (wspólnot lub mieszkań komunalnych) i spółdzielni mieszkaniowych.
W przypadku najemców oraz użytkowników lokali komunalnych opłatę wnosimy do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości. Można to zrobić gotówką w kasie MZN lub przelewem na rachunek bankowy
o numerze 66 2030 0045 1110 0000 0229 6750, z góry w terminie do 10 dnia każdego
Pozostałe osoby i firmy mogą dokonywać wpłat na specjalnie utworzone konto w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach: nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830.
Przypominamy także, że stawka za śmieci na jedną osobę od stycznia 2016 roku wynosi 12,90 zł
(było 12,92 zł).

OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
FILIA W ŚWIEBODZICACH
G JUPI Justyna Piechowiak Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach, stanowisko: operator maszyn
CNC/lasera, specjalista ds. kontroli, stolarz-lakiernik, kontakt telefoniczny: 74 665 55 65,
795 630 972, e-mail: biuro@jupi.net.pl
G Robert Wojciul w Świebodzicach, stanowiska: hydraulik, elektryk, zbrojarz, murarz,
pracownik ogólnobudowlany, kontakt telefoniczny: 531 359 070, e-mail: robertwojciul@wp.pl
G Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, stanowisko: instruktor terapii zajęciowej,
e-mail: ops@swiebodzice.pl
G AWER w Świebodzicach, stanowiska: kierowca-monter mebli, stolarz meblowy,
kontakt telefoniczny: 74 854 04 86 (w godz. od 10.00 do 16.00)
G TRANSMETAL ul. Mickiewicza 4 w Świebodzicach, stanowisko: mechanik pojazdów
samochodowych, kontakt telefoniczny: 74 648 80 41
G POLFRA w Świebodzicach, stanowisko: kierowca w transporcie międzynarodowy, kat. C,
CE, kontakt telefoniczny: 607 555 658, e-mail: agnieszka.potocka@polfra.eu
G KOMBO (InterMarche) w Świebodzicach, ul. Jeleniogórska 21, stanowisko: sprzedawcakasjer, telefon kontaktowy: 519 503 182

KONTAKT W SPRAWIE OFERT PRACY W FILII PUP W ŚWIEBODZICACH
U DORADCÓW KLIENTÓW POKÓJ NR 7 i 8 TELEFON 74/854 05 77

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Zamienię mieszkanie

_______________________________________________________________________

G posiadam do sprzedania podnośnik i pionizator dla osoby
chorej, która sama nie funkcjonuje oraz wózek inwalidzki,
cena do uzgodnienia, tel. 74 854 15 26

w Mokrzeszowie,
2 pokojowe, własnościowe,
56 m2, KW, rozkładowe, CO,
na mieszkanie
w Świebodzicach, dopłacę,
spłacę zadłużenie,
bez pośredników
tel. 605 993 931
lub 605 993 908

_______________________________________________________________________

G sprzedam działkę pod działalność gospodarczą, pow. 8 a,
teren utwardzony, budynek gospodarczy, Świebodzice,
ul. Świdnicka 53, tel. 664 937 253

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

pożegnania/wypoczynek

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Józefy Wróblewskiej,

- Żona, Dzieci, Wnuczka i Rodzina

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

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

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

ŚP. Krzysztofa Wdowiaka

ŚP. Henryka Korzec

ŚP. Ryszarda Koluta

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

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Zięć, Wnuki, Siostry i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

ŚP. Felicji Kowalskiej,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Marianny Strojek

ŚP. Stanisława Bielawskiego
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Jana Kasprzyka,

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, Wnuki, Siostry i Rodzina

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

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

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

ŚP. Fernanda Gwiazdy
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

ŚP. Longiny Sochowicz
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Syn i Rodzina
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