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Drodzy Mieszkańcy Świebodzic

Nowe miejsca
4
postojowe już
gotowe!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy,
by były one czasem pielęgnacji rodzinnych więzi,
umacniania wartości oraz serdecznych spotkań
przy tradycyjnym, wielkanocnym stole.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
wniesie do wszystkich serc dary radości,
spokoju i ukojenia, a nowa nadzieja
płynąca z odradzającego się życia
wyzwoli wzajemne zrozumienie, życzliwość i ufność.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Szkoła numer JEDEN
O

d września 2018 roku rozpocznie
działalność Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1. Mieścić się będzie
w budynku obecnego Publicznego Gimnazjum Nr 1. Kiedyś, przed laty, była to
SP 5, więc tak naprawdę wracamy do czegoś, co już kiedyś funkcjonowało.
A nowa podstawówka jest konieczna,
bo efekty reformy edukacyjnej oznaczają
wzrost liczby klas w dotychczas istniejących podstawówkach. Szkole Podstawowej Nr 3 groziła już druga zmiana.
Dodatkowa podstawówka rozładuje
uczniowski „korek” przede wszystkim
właśnie w SP 3, ale także pośrednio w SP
2 i SP 4. Radni byli zgodni, że to dobre
rozwiązanie.
Str. 3

Zobaczcie, jakie piękne kartki
i ozdoby wielkanocne wykonali
nasi mieszkańcy - ci mali i ci więksi!
Str. 11 i 14

6

Znów oblegane
nasze Targi
Kariery, coraz
tłumniej odwiedzają
nas także
wałbrzyszanie.

8

Droga przez mękę
- ale piękna
i uduchowiona.
Zobacz relację
z I Świebodzickiej
Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej.

Zapraszamy
10
do naszych
konkursów z okazji

Historia
Świebodzic
w wycinkach

Str. 15-20

100-lecia odzyskania
niepodległości Polski.
Radni uchwalili
13
okręgi
wyborcze. Sprawdź,
do którego należysz.

„To nie tylko burmistrz,
ale fajny człowiek”
Tak zatytułowała Gazeta
Wrocławska artykuł poświęcony
Bogdanowi Kożuchowiczowi,
burmistrzowi naszego
miasta. Naszego burmistrza
docenili nie tylko
dziennikarze tego
największego dziennika
dolnośląskiego,
ale przede wszystkim
mieszkańcy miasta
i regionu, głosując
na niego w plebiscycie
Osobowość Roku 2017
Dolnego Śląska. Bogdan
Kożuchowicz zwyciężył,
pokonując konkurentów
zdecydowaną przewagą
głosów.
Str. 5
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Podaruj swój 1% podatku dla chorych dzieci
o końca kwietnia będziemy się wszyscy rozliczać z dochodów, osiągniętych
D
w 2017 roku. I jak co roku możemy we-

sprzeć 1 procentem swojego podatku osoby
potrzebujące, fundacje, organizacje, stowarzyszenia, kluby.
My zachęcamy Państwa do przekazania
swojego jednego procenta dla małych świe-

bodziczan, którzy wymagają leczenia i rehabilitacji.

Możemy też wesprzeć organizacje w naszym mieście - np. DPS dla dzieci.

Każde z dzieci należy do innej Fundacji
i ma różne numery kont, ale rodzice tych
dzieciaczków znają się, spotykają i wzajemnie wspierają. Jeśli chcemy w ten sposób
pomóc - to na pewno warto.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz
małych świebodziczan wystarczy wpisać
numery KRS ogólnopolskich fundacji pod
skrzydłami których leczą się chore dzieci.
I

Michał Lechowicz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 3298 Lechowicz Michał

Nicole Dyjak KRS 0000266644
a w celu szczegółowym: ZC 6242 Nicole Dyjak

Wiktoria Postawska KRS 0000186433
a w celu szczegółowym: 71/P Postawska Wiktoria

Julia Smusz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 4691 Smusz Julia
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Szkoła numer JEDEN
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wych, do których uczęszcza blisko 700 uczniów. Ale Osiedle
Piastowskie to w tej chwili najbardziej dynamicznie rozwijająca się część miasta, powstają
tu nowe bloki mieszkalne i przybywa mieszkańców - i będzie
też więc przybywać uczniów.
Jedynie w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4 sytuacja jest
stabilna, Szkoła funkcjonuje na
obrzeżach miasta i nie grozi jej
nadmiar uczniów.
Szkoła Podstawowa Nr 1 ma
przede wszystkim „odciążyć” 3
i trochę 2 (proszę spojrzeć do
ramki na rejon ulic, jakie obejmuje) - sięgnie także po dzieci,
które obecnie uczęszczają do SP
4, ale w tej szkole zmniejszenie
liczby klas akurat poprawi funkcjonowanie placówki (bo w trakcie całego cyklu nauczania zmniejszała się liczba
dzieci i trzeba było np.
łączyć klasy, albo klasy
funkcjonowały z bardzo
małą liczbą dzieci.
- Takie racjonalne rozłożenie liczby uczniów
na szkoły to przede
wszystkim uniknięcie tematu
dwuzmianowości, ale także
poprawienia jakości kształcenia
tak naprawdę we wszystkich
placówkach oświatowych podstawowych na terenie miasta
- dodaje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Ważny jest jeszcze jeden aspekt - zagospodarowany zostanie budynek i nadal będzie on
pełnił funkcje oświatowe (wszak

M

Było Gimnazjum nr 1 - będzie Szkoła Podstawowa nr 1. Tradycja
oświatowa nie zaginie
gimnazja są już wygaszane
i Gimnazjum Nr 1 przestanie istnieć 3 sierpnia 2019). Wówczas
także - jeśli będzie ta wola społeczności szkolnej - nowa podstawówka będzie mogła przejąć
po gimnazjum patrona - bardzo
znamienitego zresztą, czyli Sybiraków. Byłoby to z pewnością
miłym gestem w stosunku do
grona naszych szacownych zesłańców, którzy wielkim sentymentem i przywiązaniem darzyli Gimnazjum, byli tu częstym

gościem i czuli się mocno związani ze społecznością szkoły.
Warto dodać, że uchwałę
o akcie założycielskim nowej
szkoły poparła jednogłośnie cała
Rada Miejska.
Jedynka zacznie działać
z dniem 1 września 2018 roku.
Na razie będzie to jedna klasa I,
ale oczywiście docelowo nauczanie będzie się odbywać
w klasach I-VIII. Szkoła będzie
miała zapewnioną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
Ulice: Jeleniogórska, Patronacka, Strzelecka, Wałbrzyska,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wiejska, Aleksandra Puszkina,
Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika,
Młynarska, Szkolna, Polna, Armii Krajowej, Rekreacyjna, Rynek,
Piaskowa, Wąska, Juliusza Słowackiego, Biskupa Ignacego
Krasickiego, Łączna, Plac Kościelny.

Gminy Świebodzice, zakłada dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania,
opartego na paliwie stałym, na:
G ogrzewanie gazowe
G ogrzewanie elektryczne
G olejowe
G pompy ciepła.
Maksymalnie można otrzymać
3.000 zł.
Główną intencją przyjętych przepisów jest zachęcenie mieszkańców do
likwidacji tradycyjnych pieców, opalanych węglem, groszkiem, itd. słowem wszystkim, co jest paliwem
stałym. Warunkiem otrzymania dotacji
jest likwidacja w mieszkaniu wszystkich źródeł ciepła, opartych na tym
paliwie.
Wnioski będą przyjmowane do końca sierpnia. Wypłata dotacji następuje
po rozliczeniu inwestycji - czyli po

Szanowni Mieszkańcy Świebodzic

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia spokojnych,
rodzinnych, pełnych ciepła i bliskości Świąt Wielkanocnych.
Niech będą one czasem wspólnie spędzonych chwil,
radości, odpoczynku.
A Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, niech
napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
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I ZOFIA MAREK
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej, długoletni nauczyciel
- Ogromnie się cieszę z takiego rozwiązania,
bo ono po raz kolejny udowadnia, że oświata w tym mieście jest
dla władz samorządowych oczkiem w głowie. Po pierwsze
wpłynie na komfort nauczania i rozwiąże przyszłe problemy
- bo mamy wszyscy świadomość, że będzie przybywało
w szkołach podstawowych klas. Po drugie, budynek zostanie
dalej z funkcją oświatową i będzie właściwie wykorzystany,
co mnie osobiście szczególnie raduje.
Myślę, że będzie to szkoła rodzinna, familijna, liczę, że rodzice
chętnie wybiorą tę szkołę, wszystkie warunki konieczne
do realizowania prawidłowego procesu edukacyjnego,
będą spełnione.

Dobre posunięcie
I ZBIGNIEW OPALIŃSKI
radny Rady Miejskiej, członek Komisji Oświaty,
długoletni nauczyciel
- To było najprostsze rozwiązanie, jakie można
było przyjąć, będzie to także podtrzymanie tradycji
o szkoły podstawowej - wszak była to kiedyś SP 5. To bardzo
dobre posunięcie burmistrza Bogdana Kożuchowicza, są tam
bardzo dobre warunki, szkoła jest po kapitalnym remoncie,
termomodernizacji, doposażona we wszelkie pomoce.
Wierzę, że szkoła będzie znowu tętnić życiem, tak jak przed laty.

18 wniosków na wymianę pieców

ieszkańcy składają dokumenty
o udzielenie dotacji finansowej
z budżetu gminy na wymianę pieców
opalanych węglem. Z końcem lutego
uruchomiony został w Świebodzicach
program finansowego wsparcia zmiany systemu ogrzewania, mający na
celu wyeliminowanie tradycyjnych
kotłów c.o. opalanych paliwem stałym.
Wpłynęło jak dotychczas 18 wniosków o przyznanie wsparcia.
W tegorocznym budżecie Gmina
Świebodzice przeznaczy na to 100.000
zł. Program przewidziany jest na trzy
lata - w kolejnym roku będzie to
100.000 zł, w 2020 - 70.000 zł.
Uchwała w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych, związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie
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Oczko w głowie

FOT. ARCHIWUM

O

d września 2018 roku
rozpocznie działalność
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1. Mieścić się będzie w budynku obecnego Publicznego Gimnazjum
Nr 1. Kiedyś, przed laty, była to
SP 5, więc tak naprawdę wracamy do czegoś, co już kiedyś
funkcjonowało.
A nowa podstawówka jest
konieczna, bo efekty reformy
edukacyjnej oznaczają wzrost
liczby klas w dotychczas istniejących podstawówkach. Szkole Podstawowej Nr 3 groziła już
druga zmiana.
Nowa podstawówka to konieczność i dobre rozwiązanie.
- Szkoła Podstawowa Nr 3
ma bardzo duży obwód, to
w zasadzie całe Śródmieście,
a w tym roku w szkole
pojawią się dodatkowe
klasy ósme, zaś od września otwieramy trzy klasy
pierwsze - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To oznacza, że
w szkole będzie 25 oddziałów klasowych. Już
dziś część uczniów rozpoczyna
naukę w różnych godzinach,
a taka ilość klas oznaczałaby
konieczność wprowadzenia systemu dwuzmianowego, na co
absolutnie nie możemy pozwolić. Komfort nauki dla uczniów
jest najważniejszy.
Zresztą, nie tylko Trójka zaczyna się przepełniać. Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2 ma
obecnie 28 oddziałów klaso-

ważny temat

WIEŚCI Z SESJI

Więcej na wydatki
oświatowe

wykonaniu zmiany systemu ogrzewania.
Przypominamy, że wniosek do
pobrania znajduje się na stronie
www.bip.swiebodzice.pl, w zakładce

Ochrona Środowiska. Zachęcamy
także do kontaktu z Wydziałem
Ochrony Środowiska, tel. 74 666 98
15, ul. Stefana Żeromskiego 27, pok.
Nr 3.

Chrystus
Zmartwychwstał!
Alleluja!

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością,
radosnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań
z najbliższymi
życzy
Ireneusz Zyska
Poseł na Sejm RP

Prawie 900.000 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej wpłynęło do budżetu Gminy Świebodzice.
Rada Miejska na sesji w dniu 27 marca podjęła uchwałę o zmianach w budżecie gminy.
Pieniądze zostaną przeznaczone na
wydatki remontowe w szkołach.
Łącznie plan dochodówi wydatków
bieżących w budżecie zwiększył się
o 1 015 329 zł. Wydatki budżetowe
naszej gminy w 2018 roku przekroczyły już rekordową kwotę 102 mln
zł.

Podział na okręgi
wyborcze

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych na sesji RM w dniu 27 marca
była uchwała o podziale na okręgi
wyborcze. Jesienią tego roku odbędą
się wybory samorządowe, podczas
których wybierzemy burmistrza, radnych miejskich, a także radnych do
powiatu oraz sejmiku województwa.
Dla świebodziczan najważniejsze
będą oczywiście wybory do Rady
Miejskiej oraz burmistrza. Pierwszym
krokiem przygotowującym do tego
wydarzenia jest wyznaczenie okręgów wyborczych, z których wybierać
będziemy radnych. Rada przyjęła 4
okręgi wyborcze - a ich szczegółowa
prezentacja wraz z wykazem ulic oraz
komentarzem radnych znajduje się na
str. 12-13.

Aporty do spółek

Dwie uchwały podjęte na wspomnianej sesji dotyczyły wniesienia
majątku niepieniężnego do ZGK
Świebodzice sp. z oo oraz Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Pierwszy aport dotyczył zakupionych niedawno przez ZGK pojemników na odpady biodegradowalne,
w przypadku ZWiK chodzi o sieci
kanalizacji deszczowej.

Miejsca postojowe już gotowe
4

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Utwardzony placyk na Sportowej to ukłon w stronę rodziców,
przywożących swoje maluszki do niepublicznego przedszkola

Z

aledwie w poprzednim
numerze zapowiadaliśmy tę inwestycję, a już
jest w realizacji. To
budowa miejsc postojowych w

dwóch częściach miasta.
Pierwsze zadanie dotyczy
utwardzenie pasa zieleni na
odcinku około 200 metrów
wzdłuż ulicy Mieszka I, na

Na Mieszka I powstało coś w rodzaju niedużej zatoki postojowej
dla aut
wysokości ul. Chrobrego. Po
jednej stronie ulicy parkują auta,
co wyraźnie utrudnia mijanie się
samochodów na tym fragmencie drogi. Dlatego powstało coś

Wracamy do tematu programu Mieszkanie +

Bogdan Kożuchowicz miał rację
- to nie będą tanie mieszkania
owracamy do sprawy proP
gramu Mieszkanie +. Jak już
pisaliśmy władze naszego mias-

ta od początku z rezerwą odnosiły się do tego rządowego programu wskazując na aspekt
finansowy całego przedsięwzięcia. Mieszkania według
pomysłodawców, miały być
tanie. Ale nie są i mówią już
o tym głośno nie tylko developerzy - których opinie swego czasu
burmistrz przytaczał na sesji
(pewien opozycyjny portal
obrzucił za to burmistrza błotem, zarzucając kłamstwo). Mówią już o tym konkretne liczby.
Pierwsze mieszkania + właśnie kończą się budować w Jarocinie. Wiecie Państwo, ile
wyniesie czynsz za 55 m2?
Jak podał portal money.pl
- około 1400 zł. Tanio? Chyba

nie bardzo. Taki koszt ma uwzględnić także media - ale biorąc pod uwagę fakt, że w budowanych mieszkaniach stosowane jest ogrzewanie gazowe,
koszty ogrzania lokalu mogą
być większe - bo np. wzrosną
stawki za to paliwo.
Według szumnych zapowiedzi ówczesnej premier Beaty
Szydło, czynsz w takich mieszkaniach miał wynieść od 10 do
maksymalnie 20 zł/m2. Tymczasem - jak wskazuje money.pl
- może to być od 25 do nawet 40
zł/m2.
Zatem burmistrz Bogdan
Kożuchowicz miał rację ostrożnie podchodząc do programu i słusznie zakładając, że
zapowiadane koszty budowy
i potem utrzymania mieszkań +
są zaniżone i narażą gminę, jeśli

ta zdecyduje się do niego przystąpić, na poważne wydatki
z budżetu. Dziś mamy tego potwierdzenie.
A wracając do programu
Mieszkanie + - rząd ma nowy,
rewelacyjny pomysł w tym
zakresie - mianowicie dopłaty
do czynszów w tychże mieszkaniach. Oczywiście, po spełnieniu konkretnych wymogów.
Ciekawe, co na taką formę kolejnego „wsparcia” z naszych
wspólnych kieszeni powiedzą
podatnicy.
I jeszcze na koniec - czynsz
w Świebodzicach za mieszkanie
komunalne w granicach 55 m2
wynosi między 200 a 240 zł
- i wiele osób nawet z płaceniem
takich rachunków ma problemy.

232.00
- tyle wpłynęło 0 zł
do ka

sy
Wodnego Centr
u
m
Rekreacji
od dnia otwarc
ia, tj. 19 lutego
do 25 marca br.
To bardzo dobra
wiado
oznaczająca, mość,
że zmodernizow
any
cieszy się dużymobiekt
zainteresowan
iem.
POŻYCZKI
POZABANKOWE
CHWILÓWKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
TEL: 515732255
UL. Rynek 14 Świebodzice
(Dawniej KROPKA)

KREDYTY MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
W OFERCIE 25 BANKÓW

BEZPŁATNE DORADZTWO
TEL: 748573219
ZAPRASZAMY!

I

w rodzaju niedużej zatoki postojowej (na 1,5 metra), dzięki
czemu parkujące samochody nie
będą zabierać jezdni.

Utwardzone miejsce postojowe powstaje także na ul.
Sportowej. To gest w stronę
rodziców, przywożących swoje
pociechy do pobliskiego niepub-

BLISKO ludzi
Dzięki tej aplikacji dostaniesz na telefon
powiadomienie np. o wypadku, sytuacji
kryzysowej, utrudnieniach na drodze

P

olicja uruchomiła specjalną aplikację, która
umożliwia szybkie wysyłanie do mieszańców informacji np. o sytuacjach kryzysowych, wypadkach i utrudnieniach na drodze, ostrzeżenia
przed oszustami, itd. Te bardzo
przydatne informacje dostaniesz prosto na swojego smartfona - wystarczy tylko zainstalować aplikację w telefonie.
Korzystając z niej można także
odbierać ważne informacje
także np. od samorządu czy
dostawców mediów.
Aplikacja BLISKO należy
do ogólnopolskiego systemu
SISMS, z którego korzysta już
blisko pół tysiąca polskich
miast i gmin. Jego podstawową
funkcją jest umożliwienie służbom administracyjnym masowe powiadamianie ludności
w szybki i skuteczny sposób.
W dobie rozwoju technologii
i wynikającego z tego szumu
informacyjnego, przekazywanie wiadomości na telefon jest
najbardziej efektywnym sposobem komunikacji, gwarantującym odczytanie treści.
Podstawową zaletą aplikacji
jest umożliwienie mieszkańcowi swobodnego wyboru serwisów informacyjnych od poszczególnych nadawców. Dzięki
temu użytkownik otrzymuje
tylko interesujące go informacje, bez zaśmiecania niechcianymi treściami. Dla Policji
cenne jest to, że może trafiać
z szybką informacją do konkretnego odbiorcy zainteresowanego serwisem.
W aplikacji BLISKO Dolnośląska Policja przekazuje:
G Informacje dotyczące poszukiwań świadków wypadków drogowych, poszukiwań
osób zaginionych itp.
G Informacje związane
z przepisami i bezpieczeństwem w ruchu drogowym
G Informacje dla seniorów,
jak unikać zagrożeń
G Ostrzeżenia związane
z bieżącymi zdarzeniami do-

tyczącymi ograniczeń w ruchu
drogowym, utrudnieniami na
danym obszarze np. wypadkami drogowymi, katastrofami
budowlanymi, występowaniem klęsk żywiołowych oraz
różnego rodzaju innymi sytuacjami kryzysowymi
G Zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa, które warto
znać

Aplikacja BLISKO jest bardzo wygodna, ponieważ sama
powiadamia o każdym nowym
wpisie, podobnie jak przy dostarczeniu wiadomości SMS.
Umożliwia użytkownikom
wybranie wielu lokalizacji, tzn.
można zaznaczyć Wrocław, ale
też inne miejscowości, w których bywamy - czyli np. Świebodzice. Po wskazaniu miejsca
aplikacja wyświetli aktualną
listę nadawców, którzy informują na danym obszarze. Są
takie lokalizacje, w których
znajdziemy jedynie nadawców
ogólnopolskich, jednak można
mieć pewność, że będą przesyłać jedynie wiadomości
o charakterze lokalnym.
Aplikacja BLISKO stawia
na użyteczne treści bez reklam,
do grona jej nadawców mogą
dołączyć tylko określone podmioty takie jak urzędy miast i
gmin, spółki komunalne, wodociągi, ośrodki kulturalnooświatowe i inne o charakterze
użyteczności publicznej. Poza
nadawcami lokalnymi użyt-

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

licznego przedszkola. Placyk
przygotowywany jest w ramach
tego samego zadania, co miejsca
postojowe na Mieszka I.
Wartość to ok. 145. 000 zł.

kownik znajdzie też nadawców
ogólnopolskich.
Jednym z powodów, dla którego Policja zdecydowała się
na nadawanie w BLISKO jest
to, że aplikacja należy do bezpiecznego systemu SISMS,
którego działanie sprawdza się
w kilkuset samorządach, od
dużych miast do niewielkich
gmin m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Radomiu, Częstochowie, Bełchatowie, Legnicy.
Aplikacja jest bezpłatna,
większość
użytkowników
smartfonów może ją pobrać

z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych Google Play (system Android) lub AppStore
(system iOS) oraz Windows
Store (system Windows Phone). Po zainstalowaniu aplikacji należy wpisać swoją miejscowość, wybrać interesującego nas nadawcę (nadawców),
a następnie zaznaczyć, z jakich
serwisów będą mogli przesłać
do nas informacje. Aplikacja
jest elastyczna, w każdej chwili
pozwala na zmianę ustawień.
Mieszkańcy Dolnego Śląska
mogą już otrzymywać od Policji ważne dla nich informacje.
Im więcej odbiorców, tym skuteczniejszy system powiadamiania. Gorąco zachęcamy,
aby zainstalować aplikację
BLISKO.
Dostawcą systemu jest wrocławska spółka SISMS, która
specjalizuje się w informatycznych usługach dla instytucji
samorządowych i administracyjnych.
I

„To nie tylko burmistrz,
ale fajny człowiek”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Bogdan Kożuchowicz Osobowością Roku 2017 na Dolnym Śląsku! Mamy powody do dumy

w małych miastach, mam przed
sobą niesamowite perły w koronie tego regionu, kłaniam się
Wam serdecznie - mówił szef
największego dziennika na Dolnym Śląsku.
Dla naszego miasta była to
szczególnie miła uroczystość
- burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz został zwycięzcą
w kategorii „samorząd i społeczność lokalna”, uzyskując 3800
głosów i uzyskując tytuł „Osobowość Roku 2017 na Dolnym
Śląsku”. Burmistrz został nominowany przez redakcję GW za
„pełną empatii i serdeczności
postawę w obliczu tragedii, jaka
spotkała Świebodzice (wybuch
w kamienicy), rozumienie potrzeb drugiego człowieka, i szybkie zorganizowanie pomocy
poszkodowanym mieszkańcom”.
- Nadal ciepło mi na sercu,
gdy myślę o wszystkich głosach, które na mnie oddano,
jeszcze raz bardzo dziękuję za to
zaufanie i dowody sympatii
- podkreślał Bogdan Kożuchowicz. - My wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy zwycięzcami, bo
zostaliśmy docenieni przez

Wyróżnienie jeszcze dla kogoś
Laureatką plebiscytu jest
jeszcze jedna osoba
z naszego miasta. Pani
Teresa Anniuk-Gulak,
świebodzicka artystka,
animatorka kultury,
właścicielka Galerii
ARTTESS, zajęła II miejsce
w etapie powiatowym,
w kategorii kultura.
Serdecznie gratulujemy.
A tak na swoim profilu FB
napisała laureatka:
- Dziękuję wszystkim
zwolennikom moich
działań, którzy głosując
na mnie przyczynili się
do tego, że oto dzisiaj
mam w ręku namacalny
dowód Waszej
sympatii... a przed
nami jeszcze wiele pięknych
wydarzeń w Galerii Arttess.

Bogdan Kożuchowicz odebrał statuetkę za zwycięstwo i zdobycie
tytułu Osobowości Roku 2017 na Dolnym Śląsku w kategorii
„samorząd i społeczność lokalna”
głosujących na nas mieszkańców, to znaczy, że wykonujemy
swoją pracę tak, jak należy.
Dziękuję i gratuluję wszystkim
laureatom.
Mieszkańcy nie tylko Świebodzic, ale całego województwa, docenili wyjątkową postawę naszego burmistrza w obliczu ubiegłorocznej katastrofy
z 8 kwietnia 2017 roku, kiedy to
w wyniku wybuchu gazu zawaliła się kamienica, a w jej gruzach zginęło 6 osób. Głosujący
docenili ogromne zaangażowanie Bogdana Kożuchowicza,
empatię,
szybkie zorganizowanie
pomocy poszkodowanym
w tej wielkiej tragedii.
A przede wszystkim zwyczajną, ludzką wrażliwość
i współprzeżywanie z bliskimi tych ogromnie bolesnych wydarzeń.
Plebiscyt trwał od stycznia. Składał się z dwóch etapów: powiatowego i wojewódzkiego. W etapie powiatowym burmistrz Bogdan Kożuchowicz uzyskał
576 głosów, zwyciężając
i przechodząc tym samym do
finału. 2 lutego rozpoczęło się
głosowanie finałowe. 15 lutego o godz. 20:00 poznaliśmy
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożucho-

wicz liczbą 3800 głosów zwyciężył w kategorii „samorząd
i społeczność lokalna”. W sobotę, 24 marca, w Gazecie Wrocławskiej ukazał się obszerny
dodatek poświęcony wszystkim
laureatom plebiscytu. Cała strona została poświęcona Bogdanowi Kożuchowiczowi.
Redaktor Małgorzata Moczulska napisała o szefie naszego miasta m. in. „Bogdan Kożuchowicz cieszy się dużym
zaufaniem społecznym - w dwóch
ostatnich wyborach wygrał już
w I turze. Mieszkańcy doceniają
to, co robi dla miasta, b o nie da
się tego nie zauważyć. Widzą, że
jest człowiekiem, który naprawdę kocha swoją „małą Ojczyznę” - bo właśnie tak Bogdan
Kożuchowicz zawsze wyraża się
o swoim rodzinnym mieście. I że
konsekwentnie realizuje wytyczone cele”.
I dalej: „Samorządowiec od
ponad 20 lat, mąż, ojciec dwóch
synów, zapalony piłkarz, miłośnik brydża, tańca towarzyskiego, śpiewu. Jak mówią - do tańca i do różańca.
Zawsze uśmiechnięty, traktuje
innych z wielką życzliwością,
szacunkiem, co podkreślają
wszyscy, którzy go znają.
Potrafi „dogadać” się z każdym - z przedszkolakami, którzy
odwiedzają go w gabinecie burmistrza, z biznesmenami, senio-

Wiosenne krwiobranie z akcentem świątecznym
zaparkowanym na Rynku ambulansem, by oddać krew potrzebującym. Pierwsza, wiosenna
zbiórka krwi w Świebodzicach
musiała zatem mieć akcent wiosenny - i świąteczny zarazem.
Krew oddały 33 osoby, co
daje fantastyczny wynik prawie
15 litrów bezcennego leku.
Krwiodawcy zostali obdarowani
miłym upominkiem przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, który odwiedził
uczestników akcji, dziękując za
zaangażowanie i składając świąteczne życzenia.
Na krwiodawców czekały
także słodycze od ZPC Śnieżka

i jak zawsze życzliwe panie
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu.
Współorganizatorem akcji
był jak zawsze Urząd Miejski
w Świebodzicach Wydział Promocji.
Dziękujemy za uczestnictwo
i zapraszamy na kolejną akcję,
tym razem stacjonarną, która
zaplanowana jest na 11 kwietnia.
Z wiosenno-świątecznym
prezentem i ciepłym
uśmiechem
wśród krwiodawców
pojawił się burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

ż 40 osób stawiło się w środę, 28 marca, mimo chłodu
A
i dość niesprzyjające aury, pod

rami. Jak trzeba, to dla mieszkańców zaśpiewa i zatańczy,
zawsze ma jakieś zabawne
anegdotki.
Jest na każdej miejskiej imprezie, u każdej organizacji,
w każdym klubie sportowym; od
lat wspiera i patronuje honorowo świebodzickiemu finałowi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Nigdy nie ukrywał, że ważne
są dla niego takie wartości, jak
rodzina, wiara, szacunek dla
innych i tolerancja. Tych zasad
trzyma się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym”.
Gratulujemy Panu Burmistrzowi tego sukcesu, bo w pełni
na niego zapracował. A przy
okazji mamy taką refleksję

- Bogdan Kożuchowicz zawsze
podkreśla, jak wdzięczny jest
mieszkańcom naszego miasta za
każdą promocję Świebodzic
- czy to poprzez osiągnięcia
sportowe, kulturalne, intelektualne. Zwłaszcza najmłodszym, którzy z takiej okazji
często zapraszani są np. na sesje
Rady Miejskiej, gdzie w obecności całej Rady burmistrz
składa podziękowania, wyrazy
szacunku, wręcza drobne upominki.
Więc teraz możemy podziękować jemu, bo tym razem Bogdan Kożuchowicz pięknie promował nasze miasto na forum
Dolnego Śląska.

FOT. ABP i UŻYCZONE GAZETA WROCŁAWSKA TOMASZ HOŁOD

T

ak zatytułowała Gazeta
Wrocławska artykuł
poświęcony Bogdanowi Kożuchowiczowi,
burmistrzowi naszego miasta.
Naszego burmistrza docenili nie
tylko dziennikarze tego największego dziennika dolnośląskiego, ale przede wszystkim
mieszkańcy miasta i regionu,
głosując na niego w plebiscycie
Osobowość Roku 2017 Dolnego Śląska. Bogdan Kożuchowicz zwyciężył, pokonując konkurentów zdecydowaną przewagą głosów.
Uroczysta gala finałowa plebiscytu odbyła się w czwartek,
15 marca, w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu.
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz odebrał
statuetkę Osobowości Roku
2017 w kategorii samorząd
i społeczność lokalna. Bogdan
Kożuchowicz zajął w tej kategorii I miejsce.
Statuetki wręczył laureatem
Arkadiusz Franas, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej.
- To, co najlepsze, dzieje się
w społecznościach lokalnych,
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów

I

Drogowskaz do kariery
piątek, 30 III 2018

B

lisko pięciuset młodych ludzi, uczniów
szkół średnich, studentów oraz zainteresowanych profilowanym kształceniem zawodowym odwiedziło
VI Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej. To wydarzenie z roku na rok przyciąga
coraz więcej zarówno młodych

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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ludzi, jak i placówek prezentujących swoją ofertę.
Targi to cykliczne wydarzenie
organizowane przez Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza oraz Powiatowy
Urząd Pracy w Świdnicy Filia
w Świebodzicach, podczas którego mieszkańcy miasta mogą
zapoznać się z ofertami placówek edukacyjnych i zaplanować

Lista wystawców
1. Świdnickie Centrum Edukacji
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
3. Politechnika Wrocławska - Filia w Wałbrzychu
4. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
5. Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kłodzku
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
7. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach
8. Zespół Szkół im. S. Prosińskiego w Świebodzicach
9. Społeczna Akademia Nauk - Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
10. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
11. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Wałbrzychu
12. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Wałbrzychu
13. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
14. TEB Edukacja w Wałbrzychu
15. Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Świebodzicach
16. EURES
17. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
18. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
w Wałbrzychu
19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
20. Zespół Szkół Politechnicznych - Energetyk z Wałbrzycha
21. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Wałbrzych
22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

swoją ścieżkę zawodową. Ich
celem jest podnoszenie świadomości edukacyjnej młodego pokolenia świebodziczan.
- Cieszę się, że ponownie gościliśmy tak liczną reprezentację
instytucji doradczych i szkół
oraz uczelni, oferujących coraz
ciekawszą ścieżkę rozwoju
i kształcenia. Wszystko można
było na miejscu porównać, przeanalizować oferty i być może
podjąć decyzję. Organizujemy
targi właśnie po to, by pomóc
młodym ludziom w wyborze tak
naprawdę przyszłości - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Wydarzenie otworzyli Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i Grażyna Walczak - zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Świdnicy, którym towarzyszyli: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Klepiec, kierownik PUP Świdnica Filia w Świebodzicach Tomasz Stachowiak, dyrektor
MDK Agnieszka Gielata

i Ilona Szczygielska - kierownik Wydziału Promocji koordynującego wspólnie z PUP Filia
w Świebodzicach organizację
targów.
Podczas tegorocznej edycji,
na ponad dwudziestu stoiskach
swoje oferty przedstawiły szkoły średnie, uczelnie wyższe,
instytucje kształcenia zawodowego. Oferty dla zainteresowanych kontynuowaniem nauki na
studiach, czy planujących swoją
przyszłość w służbach mundurowych zaprezentowały m.in.
uczelnie wrocławskie - Wyższa
Szkoła Bankowa, Politechnika
i Uniwersytet Przyrodniczy,
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe z Legnicy i Nysy,
a także Komenda Powiatowa
Policji w Świdnicy i Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Kłodzku.
Wśród szkół średnich nie
zabrakło świebodzickiego liceum oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Prosińskiego.
Dużym zainteresowaniem cie-

To była chyba rekordowa edycja - blisko pół tysiąca młodych
ludzi odwiedziło nasze targi, by poznać ofertę szkół i uczelni
wyższych. Mamy nadzieję, że wielu z nich pomogą one podjąć
decyzję w sprawie dalszego kształcenia i kariery

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i PUP Filia
w Świebodzicach będą X Targi Pracy w dniu 15 maja
- zapraszamy także do Miejskiego Domu Kultury.

Słodkie święto i gotowanie z Master Chefem!
iemy, że do Święta Czekolady jeszW
cze ponad miesiąc, ale już wiemy,
jakie atrakcje czekać będą na uczestni-

ków 5 maja. Będzie się działo!
Bawimy się na naszym dorocznym,
najsłodszym święcie, 5 maja - czyli ci, co
akurat wyjeżdżają na majówkę, zdążą
wrócić.
Tegoroczna edycja będzie jeszcze lepsza, niż poprzednie - a jedną z atrakcji

będzie wspólne gotowanie z Julką Cymbulak, zwyciężczynią 2. edycji Master
Chefa Junior! Będzie więc pyszne gotowanie z użyciem słodkich produktów
- mniam, z pełną energii, szaloną i wesołą
Julką.
Święto Czekolady to moc atrakcji dla
dzieci - zatem kochani szykujcie się na
mega klockowisko i roboty z klocków
LEGO, a także pokaz eksperymentów

z udziałem ciekłego azotu - zdaje się,
że będziemy produkować gigantyczną,
mroźną pianę.
Do tego także tor do mini golfa,
5 maskotek bajkowych, dmuchańce, gry,
zabawy, i oczywiście hektolitry czekolady.
Będzie naprawdę świetna zabawa,
więc koniecznie zaplanujcie ten dzień
w Świebodzicach!

Świdniczanie będą gotować dla świebodziczan
widnicka firma Catering
Akademia Smaku będzie
Ś
przygotowywać posiłki dla miesz-

kańców Świebodzic, korzystających z jadłodajni miejskiej.
Ośrodek Pomocy Społecznej
rozstrzygnął przetarg na te usługi.
A to oznacza, że jadłodajnia
ruszy już niebawem pomieszczenia w pawilonie handlowym
na Osiedlu Sudeckim są już przygotowane i wyposażone, czekamy na ostatnie odbiory sanepidu.
Wybrana w przetargu firma
zaoferowała 5,80 zł za dwuda-

niowy posiłek. Była to jedyna
oferta, jaka wpłynęła do przetargu. Co dziwne, żadna świebodzicka firma świadcząca tego
typu usługi, nie była zainteresowana udziałem w przetargu piszemy to uprzedzając ewentualne komentarz, dlaczego miasto
„nie wzięło” kogoś ze Świebodzic.
Ano dlatego, że nikt nie złożył swojej oferty.
Jadłodajnia powinna ruszyć
na początku kwietnia. Mamy
nadzieję, że posiłki będą smakować świebodziczanom.
I

W OPS wykopaliska archeologiczne
Budynek Ośrodka, znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 8, został
miesiąc temu całkowicie wyłączony z eksploatacji. Ma to związek
z poważnym uszkodzeniem ścian nośnych i murów w wyniku
wilgoci, która przez lata sączyła się w mury. W miejscu,
gdzie wcześniej znajdowała się jadłodajnia, znajduje się obecnie
kilkumetrowy wykop. Geolodzy badają grunt by określić jego
stabilność. Nadal nie wiadomo, na jakiej głębokości znajdują się
fundamenty budynku, a jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy,
podczas pobierania próbek natrafiono na materiały, które mogą
wskazywać na resztki, być może nawet średniowiecznej, budowli,
która znajdowała się w tym miejscu.
Do sprawy wrócimy w następnym wydaniu Gazety
Świebodzickiej.

Potężny, głęboki
na kilka metrów
wykop w dawnej
jadłodajni

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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szyło się stanowisko Zespołu
Szkół Politechnicznych „Energetyk” z Wałbrzycha. Placówka
z długoletnią tradycją kształcenia w zakresie nauk ścisłych
była gościem na świebodzickich
targach po raz pierwszy. Uczniowie tej placówki przywieźli
ze sobą m.in. własnoręcznie
skonstruowanego robota - zdalnie sterowanego łazika.

Na wszystkich stanowiskach
czekali służący cenną radą pracownicy poszczególnych instytucji, a także ulotki, prospekty
i gadżety, jednak ostateczny,
wcale nie łatwy wybór życiowej
ścieżki, należeć będzie do młodzieży.

Kolorowe, skarpetkowe
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

oświata

piątek, 30 III 2018
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Światowy Dzień Syndromu Downa i Dzień Wiosny w PSPI

W

pierwszy dzień
wiosny, czyli 21
marca 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa.
Z tej okazji w Publicznej
Szkole Podstawowej Integracyjnej odbył się uroczysty apel
uświadamiający o specyfice zaburzeń osób z DS. Rozstrzygnięte zostały liczne konkury.
„Skarpetowe Ludziki” są dla nas
symbolem integracji z osobami
dotkniętymi Zespołem Downa.
W minionym roku były to kolorowe skarpety jako element stroju, w tym roku zaś - stworki,
zwierzaki i inne postaci wykonane ze skarpet właśnie.
W związku z tym odbył się
szkolny konkurs plastyczny.
O nagrody dla wszystkich klas

za ogromne zaangażowanie w
tworzenie „Skarpetowych Ludzików” zadbała Rada Rodziców- za co szczególnie dziękujemy pani Małgorzacie Dominik. Nad konkursem czuwały
pani Magdalena Półtorak i pani
Karolina Mielnik. Wręczyły wyróżnienia oraz nagrody dla
uczniów każdej klasy i oddziału
przedszkolnego w uznaniu za
najbardziej kreatywną i samodzielną pracę plastyczną. Wyróżnienia otrzymali: Igor Pitner,
Kamil Kwieciński, Laura Gębarowska, Małgorzata Bujak,
Amelia Czekaj, Angelika Weber, Michał Drab, Michał
Mielczarek, Karolina Podolska oraz Alicja Zyska.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Agnieszka

XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pegazik”

Nasze wspaniałe recytatorki

marca w Świdnicy odbył
22
się XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pegazik”.
Świebodziczanki, uczennice
PSP 2: Wiktoria Burek z klasy
Va i Patrycja Pilarska z klasy
VIb świetnie zaprezentowały

swoje uzdolnienia recytatorskie
w sali lustrzanej Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Dziewczynki miały możliwość także wysłuchania prezentacji innych uczestników konkursu, a jury po długich obradach wybrało najlepszych.
Nasza Wiktoria Burek znalazła
się wśród pięciu wyróżnionych
osób. Dziewczynki otrzymały
dyplomy i nagrody książkowe.
Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na piękno
poezji i organizatorom w zupełności się to udało. Jeszcze raz
gratulacje dla naszych dziewczynek i życzymy powodzenia
w kolejnych edycjach.
I

Mistrzowie rachunku

21

marca w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3
odbył się szkolny etap konkursu
matematycznego „Mistrz Rachunku”. Jego celem było rozwijanie zainteresowań matematyką, zwrócenie uwagi na poprawność rachunków i tempo
pracy, budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa i integracja uczniów.
W konkursie wzięli uwzięło
udział 12 uczniów klas 4 wybranych w klasowych eliminacjach.
Konkurs przeprowadzony był
w formie pisemnej. Zawierał 34
zadania rachunkowe. Liczyła się
poprawność wyniku oraz czas.
Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami.
Liczyli poprawnie pamiętając
o kolejności wykonywania działań.

4c

I miejsce - Kacper Jóźwik kl.

II miejsce - Oliwier Kiryczuk kl. 4b
III miejsce - Maja Gumowska kl. 4d
Wszystkim gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Różycka i pani Magdalena Półtorak, rozstrzygnęły konkurs pt.
„Ciernieńska Dzioucha i Chłop”
- polegający na kolorowym,
kreatywnym przebraniu się
z elementami folkloru wiejskiego. Uczniowie wykazali się nie
lada pomysłowością i trudno
było wybrać wygrane stroje na
każdym etapie edukacyjnym.
Nagrody otrzymali: Michał Bartoszewski, Oliwia Orzechowska, Mikołaj Ziarek, Karolina
Kwiatkowska, Wiktoria Bielawska, Mateusz Socha, Alicja
Zyska oraz Julia Niejadlik.
Rozstrzygnięto także konkurs
zorganizowany przez nauczycielki wychowania fizycznego
- panią Małgorzatę Smędrę
i panią Magdalenę Wojciechowską, które realizują w PSPI

Ależ zebrali
górę
grosza!

uż po raz osiemnasty Towarzystwo Nasz Dom organizuJje akcję
Góra Grosza.

Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie
takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu
bądź tworzenia takich miejsc,
które będą w miarę swoich
możliwości zbliżone do domu
rodzinnego oraz programów,
które pozwolą im spokojnie
dorastać.
Do zbiórki przyłączyła się
- jak co roku - społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. W tegorocznej edycji
udało się zebrać rekordową
kwotę - 1698,40 zł - co daje
w przeliczeniu na jednego ucznia - 6,10 zł!
Najwięcej zebrano jednogroszówek - 28 709 sztuk.
Najwięcej groszy zebrali uczniowie klasy III b - 242,37 zł.
Gratulacje!

projekt pt. „Trzymaj formę”. Zadanie konkursowe dla uczniów
klas IV-VII oraz gimnazjum,
polegało na stworzeniu gazetki
tematycznej dotyczącej prawidłowych nawyków żywieniowych, zasad żywienia człowieka
oraz aktywności fizycznej jako
istotnego elementu prozdrowotnego. Szczególne brawa i gratulacje za pomysłowość i zaangażowanie otrzymała klasa V.
Rozstrzygnięto także konkurs
zorganizowany przez nauczycielki języków obcych - panią
Anetę Kąsiel oraz panią Beatę
Kurzeję. Konkurs dotyczył obchodów Dnia Świętego Patryka
w naszej szkole. Najwięcej nagród i najgłośniejsze owacje
otrzymała klasa VII.

FOT. PRZEDSZKOLE NR 2 I 3

ludziki na znak integracji

Wesołe skarpetkowe ludziki

O dekorację wiosenną zadbały uczennice gimnazjum
wraz panią Agnieszką Różycką.
Po wręczeniu wszystkich
nagród, dyplomów, wyróżnień
i podziękowań, wyruszyliśmy
w wiosennym korowodzie, aby
głośnymi, radosnymi okrzykami
wspartymi akompaniamentem
grzechotek, trąbek i innych instrumentów, pożegnać zimę
i przywitać kalendarzową wios-

nę. Składamy serdeczne podziękowania Komendantowi Straży
Miejskiej w Świebodzicach
- panu Łukaszowi Gilowi za
profesjonalne zabezpieczenie
przejścia korowodu Publicznej
Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza
w Świebodzicach.
Tekst: Magdalena Półtorak
Zdjęcia: Violetta Siwiak,
Karolina Mielnik

Zapraszamy do Żywej Biblioteki
wiebodzicka biblioteka orŚ
ganizuje ponownie wyjątkowe spotkanie dla swoich

Czytelników. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, Żywa Biblioteka powraca.
Co to za idea? Żywa Biblioteka jest sposobem budowania więzi między ludźmi
i wzmacniania zaufania. Jest
narzędziem podnoszenia świadomości, zwiększania empatii i akceptacji, a także sposobem na włączanie tych, którzy
są stawiani poza nawias. Żywa Biblioteka poprzez nawiązanie autentycznej relacji
z drugim człowiekiem daje
odwagę, by przeciwstawiać
się uprzedzeniom, stygmatyzacji i dyskryminacji, również
po wyjściu z Żywej Biblioteki.
Działa ona tak, jak zwykła
biblioteka. Czytelnik może
przyjść w dniu, kiedy wydarzenie jest organizowane i wybrać interesującą go pozycję
z katalogu, a następnie wypożyczyć ją na określony czas.
Jednak w tej bibliotece książkami są prawdziwi ludzie,
autentyczni reprezentanci
mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które
spotykają się z wykluczeniem
i uprzedzeniami. Czytelnik

wypożyczając Żywą Książkę,
wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony
mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń
z rzeczywistością i przekonać
się osobiście, jak jest naprawdę.
Żywa Biblioteka skierowana jest do wszystkich osób,
które chcą skonfrontować
swoje wyobrażenia na temat

grup, co do których istnieją
stereotypy i uprzedzenia, zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Żywa Biblioteka
odbywa się na zasadach dobrowolności uczestnictwa. To
czytelnik, a nie organizator
Żywej Biblioteki decyduje
o tym, którą Żywą Książkę
wypożyczy.
Gorąco polecamy i zapraszamy.

Płyń, Marzanno, płyń hen, daleko
asze kochane przedszkolaki z Dwójki
i Trójki 21 marca wrzuciły Marzannę
N
do rzeki, a to oznacza, że pozbyliśmy się

z miasta zimy na dobre! W naszych sercach zagościła wiosna, czekamy jeszcze
na więcej łoneczka i ciepła.

TRUDNA „DROGA
(pięknego) ŻYCIA” za nami
8

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

FOT. UŻYCZONE RYSZARD STOCHŁA
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- Zarejestrowało się 46 osób.
Przedział wiekowy uczestników
był naprawdę spory: od 14 do 77
lat. Gdy około godz. 19:50
w kościele było kilka osób, trochę zwątpiliśmy, czy „zamówiona” pogoda nie okazała się zbyt
ekstremalna - śmieje się Ryszard. - Ale jednak nie wystraszyła 40 osób, które przygotowane fizycznie i uzbrojone
w siłę ducha wyszły na trasę.
Uczestnicy EDK wyruszyli o
godz. 21:00, ostatni „pątnicy”
dotarli do kościoła pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła (Stacja XIV) o 10:00, co oznajmił

MSZA ZA OFIARY
KATASTROFY

8 kwietnia 2018
Godz. 10:30, kościół pw. Św. Piotra i Pawła
Za kilka dni przypadnie pierwsza rocznica tragicznych
wydarzeń, które boleśnie dotknęły nasze miasto.
8 kwietnia 2017 roku tuż po godz. 9:00 runęła dwupiętrowa
kamienica przy ul. Krasickiego 28. W wyniku wybuchu
gazu budynek złożył się niemal jak domek z kart, grzebiąc
w gruzach aż 6 osób, w tym dwoje dzieci. Te wstrząsające
chwile na zawsze pozostaną w pamięci mieszkańców
miasta.
8 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w kościele
pw. Św. Piotra i Pawła w Świebodzicach odprawiona
zostanie msza święta w intencji tragicznie zmarłych.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
zapraszamy serdecznie mieszkańców do uczestniczenia
w nabożeństwie.
Ulica Krasickiego poddawana jest właśnie gruntownej
rewitalizacji, w ramach jednego z etapów jest
zagospodarowanie miejsca po zawalonej kamienicy.
W projekcie uwzględniona została symboliczna tablica,
upamiętniająca tragiczne wydarzenia.

zegar na Ratuszu w Świebodzicach. - Było ekstremalnie trudno
- przyznaje Rysiek Stochła. - Trasa i jej długość, pogoda i warunki na trasie - wiatr, zadymki,
oblodzone drogi, mnóstwo śniegu). Ale i ekstremalnie pięknie
np. przejście przez Książański
Park Krajobrazowy. Stacje drogi
krzyżowej zostały wybrane
w sposób nieprzypadkowy:
krzyże przydrożne, krzyże pokutne, wszystkie kościoły
w Świebodzicach, Kaplica Grobowa Hochbergów, ruiny kościoła św. Anny, kościół w Mokrzeszowie.

W zaspach, zamieci, mrozie, najwytrwalsi uczestnicy EDK
przeszli ponad 43 kilometry. Wielki szacunek dla Was!

Najstarsi uczestnicy, bracia
Janek 77 lat i Franek 73 lata
zakończyli o godz. 7:30. Najmłodsza uczestniczka Agata 14
lat, wspierana przez mamę
i dwie inne osoby, zakończyła
o godz. 10:00.
Wielu uczestników zrezygnowało z kontynuacji marszu po
przejściu odcinków o różnej
długości. W wielu przypadkach
na kilka kilometrów przed jej
końcem. Chłód, ból, trud, skurcze podczas pokonywania mocno zaśnieżonej trasy były wystarczającym uzasadnieniem,
aby przerwać EDK. - Koń-

cówka trasy, która wiodła przez
otwarte pola, była naprawdę
koszmarna. Zamieć, zawiana
śniegiem droga były dla nas ekstremalnym wyzwaniem. Ci, którzy dotarli do tego miejsca mieli
za sobą ponad 40 km i 3 km
prawdziwej męki, aby ją skończyć - przyznaje lider świebodzickiej EDK.

- Opuściliście swoją strefę
komfortu. Znacznie łatwiej było
zostać w domu.

Dlatego ogromny szacunek
należy się każdemu uczestnikowi za przejście każdego kilometra.

Wszyscy, którzy wyszli na
trasę EDK doświadczyli cierpienia i wykazali się odwagą wiary.
Wielu z nich miało możliwość
spotkać się z Tym, który Jezusa
posłał na ziemię.
Dziękuję Justynie, Maćkowi,
Markowi i Staszkowi za duży
wkład pracy w przygotowanie
trasy i promocję idei - podsumowuje Ryszard.

Środki ze stypendium mogą
być przeznaczone na realizację
konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do
pracy twórczej.
Do XV Programu „Młoda
Polska" wpłynęło ponad 630
wniosków. Fakt, że nasza świebodziczanka znalazła się w ścisłym gronie najlepszych to
wspaniałe wyróżnienie i promocja miasta.
Kinga Stochła ma 13 lat, od
siedmiu lat ćwiczy grę na wymagającym instrumencie, jakim
jest flet. Obecnie uczy się

w szkole muzycznej we Wrocławiu. Jest skromną, delikatną
dziewczynką, która swojej pasji
poświęca bardzo dużo czasu
i pracy. Kinga była także laureatką stypendium Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza za wyjątkowe
osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Jeszcze raz bardzo
serdecznie gratulujemy.

Świebodziczanka ze stypendium od ministra!
ielkie gratulacje dla Kingi
W
Stochły! Utalentowana
mieszkanka Świebodzic, grająca

na flecie, znalazła się w gronie
97 laureatów XV Programu Stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Młoda Polska”. Jest jedną
z sześciu wyróżnionych w ten
sposób młodych artystów z Dolnego Śląska. 13-latka od siedmiu lat gra na flecie.
- Stypendium to docenienie
tych siedmiu lat ciężkiej pracy
- mówi uśmiechnięta Kinga.
Laureaci programu odebrali
stypendia z rąk wicepremiera,
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Piotra Glińskiego.
Program przeznaczony jest dla
artystów do 35. roku życia, którzy wykazali się wybitnymi
osiągnięciami w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne,
taniec i teatr.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.
Podczas uroczystej gali minister Piotr Gliński podkreślał,
że obowiązkiem państwa jest

bycie mecenasem, który środki
publiczne przeznacza na rzecz
dobra publicznego to jest wspieranie najsłabszych w społeczeństwie i tych najbardziej utalentowanych. „Dlatego te nasze programy stypendialne są realizowane już po raz 15. Ja nie mam
wątpliwości, że te osoby będą
w dwójnasób, trójnasób pomnażały to dobro, ten talent, który
w nich tkwi dla dobra wspólnoty, w której funkcjonują” - zaznaczył minister kultury (cytat
za Informacyjną Agencją Radiową). Dodał, że to są najlepiej
wydane pieniądze, jakie państwo może wydawać na kulturę.

Miejska Droga Krzyżowa

piątek 23 marca ulicami
naszego miasta przeszła
W
procesja Drogi Krzyżowej. Jak

co roku wzięli w niej tłumnie
udział mieszkańcy naszego miasta oraz władze samorządowe.
W procesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Pantal i Jan Klepiec;
nasi duchowni z księdzem dziekanem Józefem Siemaszem,
młodzież, harcerze.

Procesja wyruszyła tradycyjnie spod Krzyża Jubileuszowego i ulicami miasta przeszła do
kościoła parafialnego pw. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego.

FOT. UŻYCZONE PARAFIA

A

ż 40 osób wzięło
udział w pierwszej
Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej w Świebodzicach.
Trasa wytyczona przez sztab,
który zorganizował się dosłownie w ciągu kilkunastu dni
- pod wodzą Ryszarda Stochły,
lidera grupy - liczyła aż 43,2 km.
Zaczynała się i kończyła
w Świebodzicach, start przy
kościele pw. Św. Mikołaja, finał
przy Piotra i Pawła.
Wszystko zaczęło się mszą
święta o godzinie 20:00, w intencji uczestników EDK.

Przywrócą mu należny
blask
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

R

uszył kolejny etap prac
w krypcie grobowej
rodu von Hochberg,
mieszczącej się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. Zespół badaczy z Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 19 marca rozpoczął eksplorację sarkofagu
Hansa Heinricha I von Hochberg - niegdysiejszego właściciela zamku Książ i jego przyległości, w tym także Świebodzic.
W pracach biorą udział archeolodzy, antropolog i konserwator zabytków. Badania pro-

wydarzenia

wadzone są we wnętrzu
krypty, która do 2017 roku,
kiedy to podjęto pierwsze
prace konserwatorskie, była niedostępna dla postronnych. W ramach działań
zaplanowano eksplorację
cynowego sarkofagu Hansa
Heinricha, wykonanie wstępnej
inwentaryzacji rysunkowej, fotograficznej i fotogrametrycznej
oraz dokumentacji zawartości
trumny.
- Materiał był w bardzo złym
stanie, sarkofag jest uszkodzony
przez ingerencje człowieka, ktoś
go próbował otwierać, plądrować, więc przed nami sporo

A tak wygląda sarkofag Zuzanny von Schaffgotch

pracy - mówi Tomasz
Trzos, konserwator zabytków. To właśnie w pracowni Państwa Trzosów
będzie się odbywała renowacja zabytku.
W ubiegłym roku ten
sam zespół badaczy pracował
nad renowacją sarkofagu Zuzanny Jadwigi Schaffgotch, drugiej żony Hansa Heinricha I.
W efekcie prac udało się zrekonstruować trumnę i dziś jest ona
wystawiona na widok publiczny
w kaplicy grobowej rodu von
Hochberg.
Zadanie dofinansowane jest
z budżetu Gminy Świebodzice
w ramach realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Jego celem jest
wzbogacenie wiedzy na temat
historii miasta oraz tradycji
funeralnych w minionych wiekach.
Natomiast sama renowacja
zabytku zostanie sfinansowana
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Parafia pw. Św. Mikołaja uzyskała ponownie dofinansowanie
na ratowanie tych unikatowych
przykładów sztuki sepulkralnej.
Eksploracja sarkofagu Jana
Henryka I von Hochberga odbyła się 19 marca 2018, z udziałem zespołu archeologów pod

Nieodpłatne Porady Prawne
usług działającego od połowy stycznia punktu NieZ
odpłatnych Porad Prawnych

w Świebodzicach do końca lutego skorzystało 25 osób. Najczęściej były to osoby, które
ukończyły 65-ty rok życia. Drugą w kolejności uprawnioną do
skorzystania grupą, która najczęściej odwiedzała nasz punkt
były osoby młode - do 26 lat.
Rzadziej pojawiały się osoby
z pozostałych kategorii uprawnionych.
Problemy z jakimi przychodzili do radcy prawnego zainteresowani były zróżnicowane
i trudno wyodrębnić jedną, przo-

dującą dziedzinę. Wielokrotnie
zdarzało się bowiem, że jedna
osoba na spotkaniu poruszała
kilka problemów, wymagających pomocy prawnika. Wśród
osób starszych dominowały jednak sprawy z zakresu prawa
spadkowego, rzeczowego oraz
z zakresu ubezpieczeń społecznych, natomiast wśród osób
młodych głównie zagadnienia
z zakresu prawa karnego oraz
wykroczeń.
Forma udzielonej pomocy
prawnej polegała przede wszystkim na udzieleniu osobie uprawnionej informacji o obowiązującym stanie prawnym, o przy-

sługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej
obowiązkach. Nie brakowało
jednak także przypadków,
w których uprawnionym udzielono pomocy w sporządzeniu
odpowiedniego pisma lub
wniosku do Sądu np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika (obrońcy) z urzędu.
Przypominamy, że Punkt
Nieodpłatnych Porad Prawnych
działa w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ulicy Żeromskiego 27 i jest czynnych w czwartki i piątki w godzinach od 15:00 do 19:00.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO

Weź udział w konsultacjach

Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaprasza do udziału w konsultacjach
społecznych projektu: „Strategia Aglomeracji
Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.
Przedłożony projekt obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra - miasto, gmina wiejska Kamienna
Góra, Lubawka, Nowa Ruda - miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce,
Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska,
Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.
Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca
2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: http://strategia2030.badanie.net/ lub wypełnione w wersji
elektronicznej i wydrukowane formularze (dostępny formularz pod komunikatem do wyboru
w wersji pdf oraz word) można również dostarczyć w formie drukowanej na adres:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Wydział Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, Świebodzice

lub przesłać na adres mailowy: marzena.koronakruk@swiebodzice.pl.
Osobą do kontaktów: Marzena Korona-Kruk,
kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych,
tel. 74 666 95 32.

Kolejne środki dla przedsiębiorców

Jeszcze w tym roku zostanie
ogłoszony nowy konkurs na
wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w małych
i średnich przedsiębiorstwach - taką informację ogłosiła Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca, wprowadzając stosowne zmiany
w harmonogramie swoich działań na rok 2018.
Konkurs, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dotację na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów
bądź usług, zostanie ogłoszony 25 czerwca 2018 r.
Nabór wniosków trwać będzie do 25 lipca br.
W puli konkursu znajduje się 20,8 mln zł.
Dofinansowanie może uzyskać projekt, który
przyczyni się do powstania innowacji produktowej
lub procesowej, lub będzie zorientowany na ulepszenie już istniejących procesów i usług.
Szczegóły programu: www.dip.dolnyslask.pl.
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Eksploracja odbyła się w poniedziałek, 19 marca. Archeolodzy i konserwatorzy, ubrani w specjalne
uniformy i maski, zajrzeli do wnętrza sarkofagu. Spoczywają w nim szczątki Hansa Heinricha I
von Hochberga
kierownictwem Sławomira
Kulpy, w składzie: Adrian
Podgórski, Agata Sady, Dominika Kofel oraz konserwatora
dzieł sztuki Tomasz Trzosa.
W pierwszych dniach kwietnia,

po świętach sarkofag przetransportowany zostanie do pracowni konserwatorskiej w Tychach:
A.T. Pracownia Konserwacji
Zabytków (Agnieszka Trzos,
Tomasz Trzos). Ci sami konser-

watorzy przywrócili blask sarkofagowi drugiej żony pana na
Książu.
I

10

społeczeństwo

„Najpiękniejsza na świecie
jest muzyka Polska”

P
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od takim hasłem w niedzielę,
8 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbędzie się koncert
inauguracyjny z okazji obchodów 100. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, na
który zapraszamy w imieniu
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza oraz
Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej, która objęła
koncert swoim honorowym patronatem.
W specjalnie zaaranżowanym
repertuarze zespół Quintessenza

zaprezentuje przed Państwem
najwspanialsze utwory towarzyszące Polakom w najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych
momentach naszego narodu.
Kompozycje dodające otuchy
w trudnych czasach walki o tożsamość, melodie cementujące
patriotyzm i motywujące do
działania. Nie zabraknie dzieł
najwybitniejszych
polskich
kompozytorów. To wydarzenie,
w którym trzeba uczestniczyć.
Uczta dla uszu i niecodzienna
lekcja patriotyzmu.

Niepodległa

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

dla wszystkich
M

ożemy to ogłosić
oficjalnie - decyzją
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego świebodzickie imprezy i uroczystości zaplanowane z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostały wpisane do oficjalnego programu „Niepodległa”.
Zgodę wydało Biuro Programu „Niepodległa”, działające
przy Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Poza niewątpliwym prestiżem
uczestniczenia w największym
przedsięwzięciu promującym
polską kulturę po 1989 r., korzyści są wymiernie. Dzięki uwzględnieniu w programie „Niepodległa” organizatorzy imprez
i wydarzeń będą mieć możliwość promowania Świebodzic
poprzez umieszczanie zdjęć

i relacji tekstowych z miejskich
wydarzeń na ministerialnej stronie poświęconej akcji, a także
będą mogli posługiwać się identyfikującym akcję logotypem
- wzorowanym na podpisie
Marszałka Józefa Piłsudskiego
napisem „niepodległa“.
Uwzględnienie w programie
„Niepodległa” to jednak nie
pierwszy przypadek ministerialnej aprobaty dla działań podjętych przez samorząd Świebodzic przy okazji organizacji
obchodów święta 11 listopada.

Biało-Czerwone

Przypomnijmy, że jako pierwsza
patronat honorowy nad wydarzeniami w naszym mieście
objęła Pani Anna Zalewska
- Minister Edukacji Narodowej.
Przypomnijmy, że Pani Minister Anna Zalewska patronuje
m.in. trwającemu obecnie konkursowi na hasło promujące
100. rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, które to
hasło przyświecać będzie
wszystkim patriotycznym wydarzeniom w naszym mieście.
Konkurs trwa do 5 kwietnia.

Nasa gazeta ogłosiła właśnie
konkurs plastyczny pn. „BiałoCzerwone Moje Barwy Narodowe”, a 8 kwietnia w Miejskim
Domu Kultury odbędzie się
koncert inauguracyjny - Obchody 100. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Z kolei Miejska Biblioteka
Publiczna przygotowała program dla fanów filmów historycznych i kina patriotycznego projekcje 11 produkcji. Pierwsza, pt. „Wyklęty” została wyświetlona 1 marca.

Zapraszamy najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym!

Zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym
„Biało-czerwone - moje barwy
narodowe”

Przypominamy,
że trwa konkurs
na hasło, promujące
obchody rocznicy!

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 5 kwietnia,
obok regulamin konkursu.

K

ochane dzieci, w tym
roku obchodzimy bardzo
ważną rocznicę - sto lat
temu nasz kraj odzyskał wolność i niepodległość. Przez cały
2018 rok świętujemy to radosne
wydarzenie, a w Świebodzicach
przygotowaliśmy cykl wydarzeń, które będą upamiętniać
i podkreślać rocznicę.
Jednym z elementów naszych
lokalnych obchodów rocznicy
jest konkurs plastyczny przygotowany przez Gazetę Świebodzicką. Hasłem przewodnim są
nasze barwy narodowe, czyli
biało-czerwone. Czekamy na
Wasze interpretacje tego hasła,
technika dowolna, a szczegóły
konkursu w regulaminie poniżej.
Prace będą oceniane w dwóch
kategoriach:przedszkolaiklasyI-III.
Dla zwycięzców w obu kategoriach będą atrakcyjne nagrody, a laureaci pierwszych miejsc
dostaną specjalne upominki
ufundowane przez Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa.
Zatem, kochani, do dzieła!
KONKURS PLASTYCZNY
„BIAŁO-CZERWONE - MOJE
BARWY NARODOWE”
Regulamin
1. Organizator konkursu:
„Gazeta Świebodzicka”
G Czas trwania: 30 marca
2018 - 20 kwietnia 2018 r. Prace
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018 r., w sekretariacie
Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1,
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:
7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00)

lub nadsyłać pocztą na adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Biało-czerwone - moje barwy narodowe”.
G Cele konkursu:
1.uczczenie 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
2. rozbudzanie wiedzy na temat własnej tożsamości i narodowości;
3. rozwijanie wrażliwości
estetycznej;
4. stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań
twórczych.
2. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła.
3. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły
podstawowe - kl. I-III.
4. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być
zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.
5. Forma:
Technika dowolna (farby,
kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage
i inne).
6. Format:
- max. A2
7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według
następujących kryteriów:
G interpretacja tematu przewodniego
G pomysłowość i oryginalność formy;
G estetyka wykonania.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone i zaprezentowane na
łamach Gazety Świebodzickiej
oraz profilu FB Miasta Świebodzice. Informacje o wynikach
konkursu zostaną zamieszczone
na stronie internetowej
www.swiebodzice.pl
oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.

„Wyprodukowane” rodzinnie
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

w klimacie Świąt Wielkanocnych
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Nagrodzono autorów najpiękniejszych ozdób stołu wielkanocnego

J

ak co roku na doroczny
konkurs Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, dotyczący
przygotowania ozdób wielkanocnych, napłynęło mnóstwo
prac. Trzeba było jednak wybrać
te naj, a laureaci i wyróżnieni
otrzymali nagrody i dyplomy.

Wręczył je autorom najpiękniejszych ozdób Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn.
Uroczystość odbyła się 28
marca w Oddziale Dziecięcym
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Dziękujemy za wszystkie
prace, każda była piękna i wyjątkowa, ale nie mogliśmy na-

grodzić wszystkich. Najważniejsze jest jednak to, że powstawały rodzinnie, że był to
czas spędzony wspólnie przez
dzieci i ich rodziców - a to jest
w tym najpiękniejsze - podkreślał Krystian Wołoszyn, który
wie, co mówi, bo sam jest tatą
4-latka.

Nagrody i wyróżnienia wręczono w trzech kategoriach.
Prace pięknie się prezentowały na przygotowanej z tej
okazji mini wystawie.
Dziękujemy za wspaniałe
kurczaczki, pisanki, zające i inne symbole Świąt Wielkiej Nocy.

Nagrodzeni i wyróżnieni
PRZEDSZKOLA
I miejsce Nadia Sanetra - Publiczne Przedszkole Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
II miejsce Julia Siebielec - Przedszkole Niepubliczne Koniczynka I
III miejsce Fabian Łebkowski - Publiczne Przedszkole Nr 3
Wyróżnienia:
Jaś Nowak - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Bartosz Szydłowski - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Norbert Olejkiewicz - Przedszkole Niepubliczne Koniczynka
Maja Kulesza - Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń”
Aleksandra Benko - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Jagoda Kalbarczyk - Przedszkole Niepubliczne Koniczynka I
Nel Obajtek - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka
Puchatka”
Marcel Naronowicz - Publiczne Przedszkole Nr 3
Aniela Zapotoczny-Madetko - Publiczne Przedszkole Nr 3
Franciszek Zapotoczny-Madetko - Publiczne Przedszkole Nr 3

Wystawa nagrodzonych prac

SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce Emilia Kaczmarczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
II miejsce Ela Chlebowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
III miejsce Michał Andruszkiewicz - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4
Wyróżnienia:
Zuzanna Grzeleńska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Oliwia Parkitna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Oskar Kmiecik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Gabryś Grzelka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Adrian Dopart - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Mateusz Bar - Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
Maria Marciszak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Laura Gębarowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
Dawid Wyraźny - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Zuzanna Zbrzyzna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
GIMNAZJA
I miejsce Natalia Mazurczak - Zespół Szkół Specjalnych
II miejsce Jakub Bednarek - Publiczne Gimnazjum Nr 2
III miejsce Aleksandra Witczak - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienia:
Ksawery Kuczyński - Społeczne Gimnazjum Akademickie

Do laureatów trafiły kolorowe upominki, a zdobywcy głównych
miejsc otrzymali imponujące, wielkanocne zające

Prezenty od Wielkanocnego Zajączka
poniedziałek, 26 marca,
maluchy z przedszkoli
W
obejrzały świąteczny teatrzyk

- był to prezent od Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza. A we wtorek wszystkie
publiczne przedszkola odwiedził
wielkanocny Zajączek, przynosząc maluchom słodkości.

FOT. WYDZIAŁ ES

Spotkanie z kukiełkami,
a potem z wielkanocnym
Zajączkiem to prezent dla
maluchów od pana burmistrzaa

WYBORY
SAMORZĄDOWE
2018
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J

esienią tego roku czekają na
najważniejsze wybory - wybory samorządowe. Będziemy decydować lokalnie, kto będzie zarządzał miastem i wpływał na jego rozwój.
To wybory, w których na szczęście głosujemy nie na partie
i opcje polityczne, ale na ludzi,
których znamy, darzymy zaufaniem, szanujemy; którzy są blisko nas, a ich pracę czy osiągnięcia możemy zobaczyć własnym
okiem i zweryfikować.
Dziś pierwsza porcja informacji na ten temat.
Według Państwowej Komisji
Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć między
17 października a 9 listopada.
O dokładnej dacie zdecydować
ma premier Mateusz Morawiecki. Wybory będą przeprowadzone według znowelizowanego Kodeksu wyborczego, który prezydent Andrzej Duda podpisał w styczniu 2018 roku.
I

Trzy możliwe terminy
wyborów

Z racji, że wybory muszą się
odbyć w dzień wolny od pracy,
to brane są pod uwagę trzy terminy: 21 i 28 października oraz 4
listopada. Premier powinien
podjąć decyzję w tej sprawie
między 16 lipca a 16 sierpnia.
Jak możemy przeczytać na stronie PKW: „Zgodnie z Kodeksem
wyborczym wybory do rad oraz
wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządza się
nie wcześniej niż na 4 miesiące
i nie później niż na 3 miesiące
przed upływem kadencji rad.
Datę tych wyborów wyznacza
się na ostatni dzień wolny od
pracy poprzedzający upływ kadencji rad” - informuje Komisja.
Obecne kadencje prezydentów miast, burmistrzów, wójtów
oraz gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich skończą się 16
listopada 2018 roku. Jesienne
głosowanie będzie wstępem do
prawdziwego maratonu wyborczego. Wiosną 2019 r. będą miały miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią
2019 r. do parlamentu, zaś
w 2020 r. wybory prezydenckie.
I

Zmiana ordynacji
wyborczej
Nowe prawo podpisane przez
prezydenta Andrzeja Dudę
wprowadza zasadniczą zmianę
w przypadku prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów.
Będą oni mogli zajmować swoje
stanowiska jedynie przez dwie
kadencje. Dwukadencyjność będzie miała zastosowanie po raz
pierwszy od tegorocznych wyborów.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wybory samorządowe

Inną znaczącą zmianą jest
wydłużenie kadencji radnych
i włodarzy. Z 4 lat - do 5.
Dotyczy to rad wszystkich szczebli samorządu.
Nowością jest zakaz startowania do różnych organów samorządowych - np. kandydaci na
prezydentów czy burmisytrzó1)
nie będą mogli startować np. do
rad powiatu czy sejmiku województwa.
I

Znikają JOW-y,
czyli jednomandatowe
okręgi wyborcze

Będą one obowiązywać jedynie w gminach zamieszkiwanych przez mniej niż 20 tys.
osób, a nie, jak dotąd, we wszystkich gminach (pomijając miasta
na prawach powiatów). To oznacza, że w Świebodzicach nie będzie okręgów jednomandatowych, tylko cztery okręgi wyborcze (prezentujemy ich zasięg na
mapie wraz z wykazem ulic).
Głosujemy stawiając znak X
przy nazwisku kandydata- jednak komisja będzie zwracać
uwagę, czy są to dwie przecinające się wyraźnie linie.
Organizacją wyborów zajmą
się wyłonieni przez PKW urzędnicy wyborczy, którymi nie będą
mogli być - tak jak dotychczas
- pracownicy danego urzędu
gminy. To oznacza już dziś spory
bałagan i niewiadomą, bo jak na
razie chętnych na takowych
urzędników brak - termin naboru
został przedłużony do 6 kwietnia, pozostaje także pytanie, czy
będą to osoby wystarczająco
przygotowane do swojej roli
i czy rzeczywiście będą one
w stanie w sposób należyty
i sprawny zorganizować wybory.
Informacje o wyborach, nowych zasadach i pojawiających
się przepisach w tej kwestii będziemy regularnie zamieszczać
na łamach Gazety Świebodzickiej.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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wybory samorządowe

Tak będą wyglądać cztery
okręgi wyborcze

To proporcjonalny
i sprawiedliwy
podział

I JAROSŁAW DĄBROWSKI
Radny Rady Miejskiej
w Świebodzicach
Rada Miejska przyjęła podział
na 4 okręgi, który jest
zdecydowanie bardziej
proporcjonalny ze względu
na liczbę mieszkańców
mieszających w danych
okręgach. Przypomnę,
że w ostatnich wyborach
w których wybieraliśmy
metodą D’Honta, czyli
w kadencji 2010-2014,
były trzy okręgi wyborcze,
w których mieszkańcy
wybierali w poszczególnych
okręgach: 6,7 i 8 radnych.
Obecnie liczba mandatów
w danych okręgach została
wyrównana - mamy w trzech
okręgach do wybrania
po pięć mandatów, a jedynie
na Osiedlu Piastowskim,
gdzie zamieszkuje najwięcej
mieszkańców w stosunku
do okręgu, jest 6 mandatów.
Obecnie w każdym z okręgów
mamy więc mniej więcej
mamy 5 tys. mieszkańców.
To wydaje się być najbardziej
racjonalne i proporcjonalne.
Każdy komitet wyborczy
będzie miał równe szanse,
bo w każdym okręgu będzie
wybranych po tyle samo
radnych (5) - jedynie
na osiedlu 6.

Okręgi wyborcze w Świebodzicach
Nasze miasto zostanie podzielone na 4 okręgi wyborcze,
w których wybierzemy odpowiednio:
Okręg Nr 1 - 6 radnych
Okręg Nr 2 - 5 radnych
Okręg Nr 3 - 5 radnych
Okręg Nr 4 - 5 radnych
Razem będzie to 21 radnych, tak jak obecnie.
W tabelce obok podajemy Państwu wykaz ulic,
przyporządkowanych do poszczególnych okręgów, a w kolejnych
wydaniach będziemy publikować także wykaz Obwodowych
Komisji Wyborczych, w których będziemy mogli oddać swój głos.
Tu także nastąpią pewne zmiany.

Świebodzice też
pomogły pieskowi Fijo!
P

ewnie wszyscy Państwo
słyszeliście o historii
4-miesięcznego szczeniaczka, którego skatował właściciel.
Bartosz D. połamał zwierzęciu
kręgosłup i miednicę, wybił
zęby. Zwierzaka w kałuży krwi
znalazła żona podejrzanego,
która zawiadomiła policję.
Za mężczyzną wysłano list
gończy, upubliczniono jego
wizerunek. A na Facebooku
rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację
zmaltretowanego szczeniaka.
Piesek o sympatycznym
imieniu Fijo trafił w troskliwie
ręce Fundacji dla Szczeniąt
Judyta, czeka go także specjalistyczna operacja aż w Portugalii. To wszystko dzięki

wielu bardzo życzliwym osobom, które poruszone losem
bezbronnego pieska postanowiły przekazać na jego leczenie
pieniądze.
Akcja szybkiej zbiórki krwi
została też zorganizowana
w naszym mieście, za sprawą
Maćka Więcka, osoby angażującej się w wiele inicjatyw społecznych, a do tego po prostu
wrażliwego człowieka i także
posiadacza czworonoga.
Maciej wraz z organizacją
Bona Fide, której przewodniczy, zorganizował licytację koszulkę meczową reprezentantki
Polski w piłce ręcznej Kingi
Grzyb - koszulkę przekazała
pani Dominika Mojsa. 400 zł
wylicytował pan Leszek Boratyn - brawo, wielkie gratulacje z ogromne serce i wspaniały
gest.
- Od początku śledzę losy
Fijo, albowiem opiekę nad nim
roztoczyła Fundacja dla Szczeniąt Judyta z Sochaczewa.
Dwa lata temu adoptowaliśmy
psa z tej Fundacji i to dzięki ich
działaniom nasza Lea przeżyła,
bo też doświadczyła złego traktowania przez człowieka. Od
tego czasu jak tylko mogę
wspieram działania Fundacji,
widząc Fijo i jego tragedię postanowiłem zrobić coś więcej napisał na FB Maciek Więcek.
Leszku bardzo Ci dziękuję,
okazałeś mega serducho, dzię-

kujemy że jesteś z nami, koszulkę przekażę niezwłocznie.
Pieniądze przydadzą się na
dalszą rehabilitację Fijo, który
poleci do Portugalii do specjalistycznej kliniki.
Oprawca Fijo został zatrzymany i usłyszał już zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze
szczególnym okrucieństwem.
Nie przyznaje się do winy
- twierdzi, że... upadł na psa.
Mamy nadzieję, że dostanie
wysoką karę. Szkoda bardzo
jego rodziny, a zwłaszcza 11letniego syna, który spotkał się
z ogromną falą agresji i nienawiści w Internecie. Chłopiec
nie jest niczemu winny, nie
ponosi odpowiedzialności za
czyny swojego ojca. Internauci
powinni o tym pamiętać, nie
wolno krzywdzić dziecka za to,
co zrobił nieodpowiedzialny
ojciec.
A swoją drogą, ten zwyrodnialec powinien nie tylko pójść
z kratki, ale odpracować każdą
złotówkę, wydaną na leczenie
Fijo!
I

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518
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Wiosennie i świątecznie
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pierwszy dzień wiosny, 21 marca, przy
dźwiękach przeboju
Marka Grechuty i w odświętnie
udekorowanej sali, którą opanowały wielkanocne babki, kurczaczki i zające - w takiej wyjątkowej scenerii odbyło się
w środę, 21 marca, wręczenie
nagród i wyróżnień laureatom
konkursu na Najpiękniejszą
Kartkę Wielkanocną.
Wręczenia upominków i dyplomów dokonał Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, który nie krył
swojego podziwu dla plastycznych talentów i pomysłowości
twórców. - Z edycji na edycję
kartki zgłaszane do konkursu są
coraz piękniejsze. To sama przyjemność móc je oglądać, a i niemały dylemat wybrać te, które
zostaną nagrodzone. Dziękuję,
że kolejny rok z rzędu chcecie
się z nami bawić i w ten szczególny sposób świętować Wielkanoc - powiedział burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, po czym
złożył zebranym serdeczne
życzenia z okazji zbliżających
się Świąt.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

w klimacie Świąt Wielkanocnych

Choć do pracy przysiedli
wszyscy - maluchy, młodzież i
dorośli, efekt za każdym razem
był identyczny - urzekające, wyjątkowe i wdzięczne kartki. Było więc w czym wybierać, co
potwierdzić mogli sami obecni
na uroczystości. Sala w Miejskim Domu Kultury została bowiem udekorowana zgłoszonymi pracami.
Zgodnie z tradycją autorzy
najpiękniejszych kartek zostali

nagrodzeni nie tylko rzeczowo,
ale i w sposób szczególny. Ich
dzieła wydrukowano i rozesłano
do instytucji, przedsiębiorstw i
osób współpracujących z Urzędem Miejskim. W ich gronie
była także ta najważniejsza kartka - zaadresowana na Pałac
Apostolski w Watykanie, która
trafi do rąk Papieża Franciszka.
A skoro święta to czas odwiedzin i wizyt u przyjaciół, korzystając z obecności z Miejskim

Domu Kultury Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wstąpił do
pań, które w sąsiedniej sali brały
udział w warsztatach florystycznych. Uczestniczki, pod okiem
instruktora, wykonywały deko-

racje wielkanocne oraz wiosenne kompozycje. Na stole królował więc bukszpan, a wśród pań
atmosfera serdeczności, relaksu
i dobrej zabawy.

TO BYŁA J AK ZWYKLE
MIŁA I RODZINA UROCZYSTOŚĆ.
TAKIE WYDARZENIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB
INTEGRUJĄ MIESZKAŃCÓW

Dzień wagarowicza na sportowo

T

o jeden z nielicznych
dni w kalendarzu, które
cieszy uczniów a zarazem niepokoi nauczycieli jak i rodziców. Międzynarodowy dzień sprzeciwu
wobec szkoły stał się tradycją
wagarów przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
W dniu 21.03.2018r. OSiR
Świebodzice Sp. z o.o., szkoły
podstawowe i gimnazjalne oraz
Urząd Miasta - Wydział Promocji wspólnie obchodziły nadejście wiosny wraz z dniem
wagarowicza poprzez gry i zabawy zespołowe, które odbywały się w hali sportowo-widowiskowej. Wystąpiły cztery
reprezentacje szkół w pięciu
konkurencjach: rzut do kosza do
skutku, przeciąganie liny, ubieranie strażaka, skoki w workach
a także sztafeta z piłką po obwodzie hali. Każda konkurencja
przeplatana była dwoma pytaniami z wiedzy oraz prezentacją
artystyczną przygotowaną przez

To była jak zwykle miła
i rodzinna uroczystość. Takie
wydarzenia w szczególny sposób integrują mieszkańców.

uczniów poszczególnych szkół.
Wszystkie drużyny otrzymały
nagrody za udział w zabawie
w postaci piłek.
W/w wydarzenie zakończył
pokaz kulturystyczny w wykonaniu Mateusza Brzuchacza
Wicemistrza Polski, Mistrza
Śląska w kulturystyce klasycznej oraz Instruktora Kulturystyki
w OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
O godzinie 11.30 ogłoszono
próbną ewakuację, bezpiecznie
wyprowadzono uczestników
przed halę, gdzie wspólnie z niecierpliwością czekaliśmy na
pożegnanie zimy! Całemu zdarzeniu towarzyszyły jednostki
straży pożarnej oraz policja.
Młodzież gotowa do uczczenia
tradycji jaką jest palenie
marzann, ułożyła je w bezpiecznej odległości po czym zostały
one podpalone. Służby z jednostki straży pożarnej przystąpiły
do działania gasząc palące się
„panny” i tym sposobem żegnając zimę.

DZIEŃ WAGAROWICZA
NA SPORTOWO, WESOŁO,
Z POMYSŁEM - BRAWO OSIR

I

Świebodzice w wycinkach
prasowych
XX wieku
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

S

zanowni Czytelnicy, wkraczamy w rok
1970. W prasie tego okresu znajdujemy
oczywiście nadal mnóstwo ciekawych
informacji z życia tworzącego się na
nowo po wojnie miasta, pełnego zakładów przemysłowych, budującego osiedla, szpital, itd.
I właśnie problemy ze szpitalem dominują
w anonsach. Okazuje się, że w 1970 roku istnieją
tylko trzy oddziały, co jest zdecydowanie niewystarczające, jeśli chodzi o potrzeby. W całym
powiecie świdnickim brakuje aż 800 łóżek szpitalnych. Nasza placówka mogłaby się rozwijać,
ale są kłopoty z ogrzewaniem. Dziennikarze nie
wahają się ganić i krytykować i władze, i poszczególne instytucje odpowiedzialne za taki stan
rzeczy.
Napotkamy także ciekawe wypomnienia jednego z pionierów Świebodzic, pana Aleksandra
Dyżewskiego, który brał udział w uruchomieniu

Świebodzice w wycinkach prasowych

Defalinu. Był jednym z pierwszych
inżynierów, który pojawił się w Świebodzicach w 1945 roku i przyczynił się
do odbudowy przemysłu.
Zapraszamy do lektury kolejnej porcji newsów prasowych z ubiegłego
wieku, poświęconych oczywiście Świebodzicom. Przypominamy, że wycinki
pochodzą z lokalnej prasy II połowy
XX wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl Ratajski,
świebodzicki pionier i miłośnik
Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych Drogich Czytelników i zapraszamy do lektury.
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Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzą
Zarząd i Pracownicy
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Domu Kultury
w Świebodzicach

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby ten wyjątkowy czas
był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym, wiosennym nastroju.

oraz Redakcja Gazety Świebodzickiej

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Wandę Wzgardę
- Synowie i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Heleny Fietko,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisława Kalmuka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Wnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Wilhelma Klaudiusza Wasung
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Tadeusza Kucharczyka,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Józefy Teresy Golec
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać - Siostry, Brat i Rodzina

Zarząd i Pracownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Karolinę Ryszewską
- Wnuczki, Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Ewy Michałowicz,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuk i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. JerzegoMieszczaka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowe, Wnuki, Siostra i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Mariana Fleszara
- Żona, Córki, Zięciowie, Wnuki, Brat i Rodzina

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

Ś.P. Marzeny Jarosińskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuk, Rodzice,
Siostra i Rodzina
Serdecznie przepraszamy bliskich Zmarłej
za pomyłkę w podziękowaniach.

Powalczą
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Nasze dziewczęta
znów górą!

w duchu fair play

7

kwietnia kolejny Turniej
Ośrodków Kuratorskich
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza.
To będzie 10., jubileuszowa
edycja. Podopieczni ośrodków
kuratorskich z apelacji wrocławskiej będą grać w piłkę, cieszyć
się sportowymi emocjami i rywalizacją fair play.
Organizatorem wydarzenia
jest jak co roku Stowarzyszenie
Bona Fide, a patronat nad turniejem, oprócz burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, objął także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 120 zawodników z 12
ośrodków kuratorskich, W zmaganiach uczestniczy także co
roku zaprzyjaźniona Świetlica
Środowiskowa „Tęczowa Gromada” ze Świebodzic.

W trakcie imprezy wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, wyłonimy najlepszą
zawodniczkę Turnieju, najlepszego strzelca i bramkarza Turnieju, najsympatyczniejszą drużynę Turnieju. Dzięki wsparciu
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i dotacji od samorządu, a także pomocy osób
o wielkim sercu dzieci zjedzą
obiad, otrzymają pamiątkowe
medale, nagrody, słodycze.
Sportowe wydarzenie odbywa się dzięki dotacji z budżetu
Gminy Świebodzice na upowszechnianie sportu. Jest też
świetnym instrumentem wychowawczym, poprzez promowanie
zdrowego stylu życia, sportowej
walki, uczciwości.
Nasza gazeta od lat patronuje
temu wydarzeniu, a już dziś
zapraszamy do kibicowania
młodym zawodnikom!
I

odopieczni klubu Taekwondo Taipan ze Świebodzic wrócili z kolejnych zawodów bogatsi
o górę medali. Tym razem młodzi zawodnicy z naszego miasta
startowali na Mistrzostwach
Wielkopolski w ramach cyklu
Pucharu Polski, które odbyły się
18 marca.
Na mistrzostwa pojechało
siedmiu zawodników. Pod okiem
trenera Jarosława Włochala
zdobyli w sumie dziewięć medali - w tym trzy złote, pięć srebrnych i jeden brązowy. Krążki

zdobyli: Aleksander Szymański (srebro), Oliwer Urbański
(srebro i brąz), Hubert Urbański (złoto, srebro), Janusz Urbański (złoto), Julia Furtyk
(złoto), Mikołaj Matuszak (2x
srebro).
Zawody były próbą generalną
przed Mistrzostwami Polski
i jak podkreślają sami zawodnicy, czują formę oraz nie mogą
doczekać się, by reprezentować
Świebodzice na arenie w Kaliszu. Kto wie, być może któregoś z naszym medalistów zobaczymy w przyszłości w kadrze
narodowej.

dniu 25 marca 2018 r. Młodziczki MKS Victoria Świebodzice
pokonały w meczu wyjazdowym UKS Handball-28 Wrocław
W
21:19 (13:10)! Jest to bardzo ważne zwycięstwo po-nieważ ostatnia

kolejka zadecyduje o wejściu naszej drużyny do rozgrywek centralnych.
Gratulujemy oraz dziękujemy kibicom, którzy dojechali na mecz
na własną rękę!
Skład:
D. Borowiec, E. Kustra, W. Jankowska 2, M. Wiej 4, J. Fedorowicz, E. Kaczmarczyk 1, Z. Hyży, P. Barna, M. Pichurska,
O. Markowska 3, M. Szczepanik 9, A. Krajewska 2, K. Kamińska, P. Gajda, N. Stańko.

Znowu przywieźli medale
P
No to gramy w chińczyka!
apraszamy na kolejny już
turniej ulubionej planszówZ
ki świebodziczan. Już 14 kwiet-

nia będzie można zagrać w chińczyka, najpopularniejszą grę
świata, i bardzo starą. Będą to
pełne radości i dobrej zabawy
zmagania międzypokoleniowe,
bo w chińczyka można zagrać
od lat 6 do 100!
Aby jeszcze bardziej zaakcentować integrację pokoleniową, tegoroczna edycja odbę-

Świebodzice taneczną potęgą?
tóra to już dyscyplina,
w której nasi młodzi, zdolni
K
i utalentowani młodzi ludzie

odnoszą sukcesy? W tańcu okazuje się też mamy świetne osiągnięcia. Pisaliśmy kilkukrotnie
o Mai i Emilce Homendach,
siostrach, które podbijają europejskie parkiety. Dziś ponowny,
miły news o 15-letniej Oliwii
Wierzbickiej, której wielką pasją jest taniec hip hop.
Po rewelacyjnym występie na
Mistrzostwach IDO KM Hip

Hop, które odbyły się w dniach
17-18 marca w Twardogórze, na
których zajęła 10. miejsce na
146 uczestniczek, zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy.
Europejski turniej, na którym
Oliwia będzie reprezentowała
Świebodzice, będzie się w niemieckim Bremerhaven (28 czerwca - 1 lipca).
Już dziś trzymamy kciuki.
Powodzenia, Oliwia!

Rekiny znów najlepsze

I

Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa Młodzików 2018 odbyły się
w Noweja Rudzie.
Wspaniała postawa zawodników Klubu
Sportowego Rekin w Świebodzicach na
Międzywojewódzkich , Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików - Nowa Ruda.
Wzajemne wsparcie, doping przełożyło
się na rewelacyjne wyniki. W sumie nasi
zawodnicy zdobyli 5 medali :, ustanowili
"furę" rekordów życiowych.
Serdecznie gratulujemy.

dzie się w Klubie Seniora przy
ul. Żeromskiego 13-15. A partnerem wydarzenia jest Dolnośląski Klub Harbińczyka, pewnego miasta w Chinach, które
ma... polskie korzenie.
Będzie więc naprawdę interesująco.
Zapraszamy serdecznie w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza.
Start - godz. 10:00.
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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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
Towarowa
Kolejowa

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 (1)
l. mieszkalny 2 (23)

Nr działki
225/2
224/48

Obręb
3
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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość
nieruchomość

877/46
877/34
772/1;773/1;867;878/2; 886/16
787/1;788/1;867/18;867/19;877/43
877/37
877/3
877/42
877/36
877/31
877/28

Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2

niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.

W dzień Święta Wielkanocnego
życzymy jaja smacznego.
Świąt pogodnych i radosnych
oraz tchnienia wiosny!
Serdeczne życzenia na Wielkanoc
Od Biura Nieruchomość Mój Dom S.C.
Dorota Turczańska
Iwona Geisler

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

G Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Po remoncie.
Ogrzewanie co gazowe i co węglowe.
Możliwość zakupu garażu za 10 tys.
72 m2 cena 154.800,00.
G Świebodzice. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV. 67 m2 cena 174 tys.
G Do sprzedania komfortowe 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. 2 balkony.
Domofon. 64 m2 cena 239,900,00
G Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze na Osiedlu Piastowskim.
Ulica Bolesława Chrobrego. Stan dobry.
Balkon. Domofon. 46 m2 cena 139 tys.
G Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku. Ogrzewanie
c.o gazowe i piecowe. Okna nowe PCV.
Łazienka po remoncie. 61,5 m2
cena 145 tys.

G Dom w Kłaczynie. 1/2 domu - parter
z osobnym wejściem. Stan bardzo dobry.
Pozostało pomalowanie pomieszczeń.
Duża działka 1100m2. Posesja ogrodzona.
Dom - 89 m2 cena 190 tys.
G Centrum Świebodzic - okolice Parku
Miejskiego. Mieszkanie z dwoma wejściami.
Oszklona weranda. 5 pokoi, ogrzewanie
gazowe i co węglowe. Mieszkanie
z potencjałem. Duże, jasne, przestronne.
Duże podwórko z miejscami parkingowymi
i garażem. 113 m2 cena 280 tys.
G DOBRA CENA ! Centrum.
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy na ulicy Kolejowej.
Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,
ogrzewanie co gazowe. 80 m2
cena 149 tys.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552

SPRZEDAM/WYNAJMĘ
G Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na produkcję,

handel lub usługi (aktualnie warsztat samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2. Działka ogrodzona o pow. 900 m2 przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2 i wysokości

6 m, duży plac manewrowy, wszystkie media - na magazyn, produkcję, usługi, handel.

tel. 506 032 896

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

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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