UWAGA KONKURS!

Młodzi piłkarze,
czekamy na Was

Mamy dla Was piękne, lniane torby na zakupy, z symbolami naszego miasta! - Str. 2

Miejski Klub Sportowy
Victoria Świebodzice sekcja
piłki nożnej ogłasza nabór
dzieci do grup:
G Orlik - rocznik 2008
G Żak
- rocznik 2010
G Skrzat - 2011 i młodsi.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do siedziby
Klubu, ul. Sportowa 15
lub do kontaktu
telefonicznego: 605 625 928.
Wszyscy zawodnicy
otrzymają od nas startowy
pakiet treningowy:
koszulkę, spodenki
i getry. Zapraszamy,
dołączcie
do nas!

LATAMY
dla Mai

21 lipca 2017 G Nr 275 G ISNN 1897−2586 G nakład 1300 egz. G e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

MKS Victoria
Świebodzice
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Rusza kolejna
edycja budżetu
obywatelskiego
- czekamy na
propozycje inwestycji
na 2018 rok.

Z

apraszamy 30 lipca na gminne lotnisko. Odbędzie się tu
akcja charytatywna na rzecz Majeczki, naszej mieszkanki, która choruje na glejaka. Będzie można spróbować swoich sił za sterami prawdziwego szybowca!
Wystarczy tylko wrzucić datek do puszki. Nasi lotnicy zamierzają pobić rekord w liczbie lotów szybowcem za wyciągarką.
Zapowiada się widowiskowo - a co najważniejsze, można
wesprzeć leczenie małej dziewczynki.
Str. 2

Sprawdź, jakie
5wystąpią
utrudnienia
na Osiedlu

Nowy plac zabaw
na ul. Zamkowej,
remonty na drogach,
czy budowa nowego
zakładu firmy Defalin
w Podstrefie Świebodzice
- tak wygląda inwestycyjny
lipiec w Świebodzicach.
Dzieje się sporo w różnych
częściach miasta.

Piastowskim
w związku z budową
ulicy Królowej
Elżbiety.

10

Odeszła Halina
Boczkowska,
długoletni członek
Związku Emerytów
i Rencistów, zawsze
życzliwa i służąca
pomocą.

13

-14
Sprawdzamy,
jak nasze dzieciaki
spędzają lato
Str. 3-4-5 w mieście.

Dawnych powozów czar
Lśniące karoce, otwarte powozy i góralskie bryczki - po raz
drugi mogliśmy podziwiać na naszym Rynku zabytkowe
zaprzęgi konne, biorące udział w V Międzynarodowym
Konkursie Powożenia im. Księżnej Daisy von
Pless.
Str. 6-11
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społeczeństwo

Drodzy Mieszkańcy Świebodzic

Rzadko zdarza mi się odnosić do materiałów prasowych, szanując wolność prasy
i jej prawa do krytyki, jednak jestem zmuszony to uczynić, ponieważ od wielu miesięcy wszyscy jesteśmy świadkami systematycznego i celowego podważania zaufania
publicznego do mnie jako burmistrza miasta, a także do instytucji miejskich.
Dzieje się to na łamach prywatnej gazety, która od ubiegłego roku ukazuje się
w Świebodzicach. Tygodnik ten w swojej formule karmi się sensacją w szerokim tego
słowa znaczeniu. Rozumiem, że jest zapotrzebowanie na tego typu prasę a obecne
czasy sprzyjają obfitości właśnie takich informacji. Nie mogę się jednak zgodzić na
to, by informacje na temat naszego miasta, pracy samorządu, miejskich jednostek,
czy nawet moich kompetencji, opierały się głównie na półprawdach, niedomówieniach i insynuacjach.
Czy zwrócili Państwo uwagę, jaki obraz naszego miasta wyłania się ze stron
„Gazety Świebodzic”? Otóż według tego periodyku jesteśmy miastem morderców,
pijaków, walących się budynków, itd. Wydaje mi się, że żyjemy w dwóch innych rzeczywistościach, bo ja - i zapewne większość z Państwa - widzę codziennie zadbane,
estetyczne i pełne zieleni miejsca, w których żyją naprawdę fajni ludzie, z pomysłami, pasjami; przedsiębiorczy, utalentowani, chcący dać coś od siebie innym.
Mam wrażenie, że wydawca tej gazety, z odległej Nowej Rudy - bo stamtąd się
wywodzi - nie widzi, a chyba nawet nie chce zobaczyć i poznać bliżej Świebodzic.
Zresztą, nie to jest jego celem. Swoje oczekiwania wyartykułował dobitnie podczas
kilku spotkań, które odbyliśmy. Oczekiwanie było jedno - w Świebodzicach powinna istnieć tylko jedna gazeta. Nie muszę chyba wyjaśniać, o którą wydawcy chodziło. Dla mnie, co podkreślam jeszcze raz, forma i treści tego wydawnictwa są nie do
przyjęcia i takie stanowisko przedstawiłem od początku naszych kontaktów. Nie ma
i nigdy nie było planów likwidacji gazety samorządowej, która jest zakorzeniona
w świadomości świebodziczan i wydawana - pod różnymi tytułami - od 1990 roku.
Dodam tylko, że większość podejmowanych przez nas prób prostowania nieprawdziwych czy zmanipulowanych informacji na łamach tegoż wydawnictwa, kończy się
odmową publikacji - a nawet jeśli redakcja coś wydrukuje, to i tak opatrzy to swoim
komentarzem.
Drodzy Państwo - jestem w samorządzie od 20 lat, od wielu lat posiadam także
uprawnienia do reprezentowania spółek Skarbu Państwa, co pozwala mi reprezentować interesy mieszkańców naszego Miasta także m. in. w Radzie Nadzorczej
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I zapewniam, że jakichkolwiek funkcji bym nie pełnił - zawsze moim nadrzędnym celem jest działanie dla dobra mieszkańców.
Doskonale wiem, po co przyszedłem do samorządu, a Wy wiecie, czego ode mnie
oczekiwać i wymagać. I tego się w swojej pracy trzymam.
Znacie mnie jako człowieka i jako burmistrza. Jestem świebodziczaninem tak jak
Wy, wraz z Wami staram się dbać jak najlepiej o rozwój naszego wyjątkowego miasteczka, we wszystkich aspektach. Słowa konstruktywnej krytyki zawsze przyjmuję
i szanuję - a plotki, domysły i zwyczajne pomówienia wrzucam do kosza .
Serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr XXVII/191/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na Osiedlu Piastowskim,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na Osiedlu Piastowskim, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lipca 2017r. do 30 sierpnia 2017 r w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej , Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. Nr 6 od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali Nr 7 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 14 września 2017 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na Osiedlu Piastowskim, obręb Pełcznica
1 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Świebodzic. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 14 września 2017 r.
Burmistrz
Miasta Świebodzice

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

LATAMY dla MAI
W
Przyjdź 30 lipca na lotnisko i wesprzyj leczenie
małej Majeczki

ostatnią niedzielę
miesiąca zapraszamy serdecznie na
gminne lotnisko,
gdzie odbędzie się akcja charytatywna LATAMY DLA MAI.
Członkowie Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach będą
wykonywać loty szybowcem dla
wszystkich chętnych - w zamian
za wsparcie leczenia Majeczki
Dobrzańskiej, naszej małej
świebodziczanki, która choruje
na glejaka. Dziewczynka wymaga specjalistycznej diagnostyki
i leczenia, niewykluczone, że za
granicą.
O pomocy dla Majki pisaliśmy już wielokrotnie na łamach
Gazety Świebodzickiej, przypomnijmy tylko, że w ramach Dni
Świebodzic odbyła się zbiórka
i piknik charytatywny, cały czas
można także wpłacać pieniądze
na specjalnie utworzone konto.
Akcja na lotnisku to inicjatywa radnego Dariusza Błaszczyka, który jest także członkiem
TLŚ.
- Loty rozpoczną się od godz.
10:00, będą to loty szybowcem,
za wyciągarką - mówi Dariusz
Błaszczyk. - Polecieć może
każdy, nawet dziecko – oczywiście pod opieką rodziców.
W zamian będziemy prosić
o wrzucenie do puszki darowizny na rzecz Mai - ile kto chce
i może.
Towarzystwo chce przy okazji
pobić rekord ilości lotów wykonanych jednorazowo - ambitnym założeniem jest liczba 100.
- To oczywiście przy okazji,
bo nadrzędnym celem jest
pomoc dziecku. Liczymy na hojność i dobrą frekwencję mieszkańców - dodaje Dariusz Błaszczyk.
Maja na szczęście czuje się
bardzo dobrze, guz nie rośnie
i nie daje w tej chwili żadnych
negatywnych zmian. Ale to nie
oznacza, że rodzice śpią spokojnie.
- Ciągle czekamy na informacje z Londynu, to się przedłuża
a my chcielibyśmy już działać
- nie ukrywa zniecierpliwienia
Agnieszka Dobrzańska, mama
Mai. - 2 sierpnia mamy rezonans

To Majka
podczas festynu
zorganizowanego
dla niej w ramach
Dni Świebodzic

Tu można wpłacać pieniądze na leczenie Mai:

w Warszawie, ale naszym celem
jest możliwość skonsultowania
Majki przez specjalistów z Londynu.
Na razie cała rodzina wybiera
się na wakacyjny odpoczynek
nad morze.
- Ale 30 lipca meldujemy się
na lotnisku - zapowiada mama
dziewczynki. - Bardzo dziękujemy za kolejny gest dobrej woli

i chęć pomocy, to dla nas naprawdę bardzo ważne.
Akcję LATAMY DLA MAI
honorowym patronatem objął
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, medialnie patronuje
jej nasza gazeta.
Zapraszamy 30 lipca na lotnisko, nie może Was tam zabraknąć!
I

Odpowiedz na pytanie
i wygraj torbę!
Szanowni Czytelnicy, mamy dla Was konkurs, w którym można wygrać najnowsze gadżety
promocyjne - tym razem ekologiczne i bardzo ładne torby na zakupy.
Są one ozdobione motywami, które dobrze Państwo znają z koszulek
- a te także niedawno rozdawaliśmy.
Aby wygrać torbę, trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, związane z niedawnym wydarzeniem
- piszemy o nim w dzisiejszym wydaniu:

Jakie, nietypowe pojazdy, gościły niedawno na świebodzickim Rynku?
Mamy do rozdania cztery torby, każda z innym motywem
Czekamy na prawidłowe odpowiedzi od poniedziałku, 24 lipca:
ZADZWOŃ NA NUMER: 660 157 518

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

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

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

W erze smartfonów
sznurek wciąż potrzebny
wydarzenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowych hal produkcyjnych Defalinu

P

dziby firmy. Nowy Defalin powstaje przy ul. Strefowej, na
Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
Na uroczystość zaproszony
został Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, przedstawiciele
Rady Nadzorczej Defalinu, prezes firmy wykonawczej, inspektor nadzoru, projektanci.
Prezes Lubomir Trojanowski
wraz z zaproszonymi gośćmi
uroczyście wmurował akt erekcyjny pod nową halą. W ozdobnej tubie znalazły się m. in. materiały promocyjne firmy, zdjęcia z uroczystości, zapisane na
nośniku, przekazany przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza
herb miasta a także aktualny

ierwsze łopaty wbite pod
koniec maja, a w lipcu
uroczyście wmurowany
akt erekcyjny. Firma Defalin, zakład z ponad stuletnią
tradycją w naszym mieście, rozpoczyna nowy rozdział swojej
historii. Gratulujemy!
Ta historyczna chwila miała
miejsce dokładnie 12 lipca 2017
roku.
- 106 lat temu powstała pierwsza wytwórnia lin i powrozów,
dziś budujemy nowy zakład.
Mam nadzieję, że będzie obecny
w Świebodzicach przez kolejny
wiek - mówił wyraźnie wzruszony Lubomir Trojanowski, prezes PPHU Defalin Group S.A.
podczas murowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej sie-

egzemplarz gazety miejskiej
- dwutygodnika społeczno-samorządowego „Gazeta Świebodzicka”.
W trakcie rozmów kuluarowych rozmawiano m. in. o rozwoju Defalinu. Goście zauważy-

Duma i satysfakcja
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li z rozbawieniem - ale i satysfakcją - że w erze smartfonów,
sznurki nadal są towarem
potrzebnym i pożądanym. Oby
jak najdłużej - czego serdecznie
życzymy świebodzickiemu producentowi.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Do złotej tuby, którą osobiście zamknął prezes Lubomir
Trojanowski, trafił także egzemplarz Gazety Świebodzickiej.
Nasza gazeta znalazła się także w kapsule czasu umieszczonej
m. in. w kopule na wieży ratuszowej czy pod wybudowaną
w podstrefie fabryką firmy Kelvion. Jesteśmy dumni.

A tak wygląd wizualizacja nowego zakładu Defalinu

Ale odkurzacz!

Fabryka ma 106 lat

G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Miasta Świebodzice
- To dla mnie wielki powód do radości, że kolejna firma,
wywodząca się z miasta, postanowiła kontynuować rozwój
właśnie tutaj, w Świebodzicach. Przedsiębiorcy to konstrukcja,
na której opiera się nasza lokalna gospodarka, to miejsca pracy,
gwarancja rozwoju i postępu. Dziękuję za to i serdecznie gratuluję.
Wierzę, że firma będzie przez kolejne sto lat wspierać swoimi
produktami rolników na całym świecie. A przy okazji rozsławiać
Świebodzice. Kolejny inwestor w Podstrefie Świebodzice to także
potwierdzenie tego, że decyzja o rozpoczęciu działań w celu
utworzenia świebodzickiej podstrefy, podjęta przez mnie już
w pierwszym roku objęcia fotela burmistrza, była decyzją dobrą
i potrzebną.

Defalin jest producentem sznurków rolniczych oraz taśm
polipropylenowych. Istnieje na rynku od ponad 100 lat
- w roku 1911 powstała Mechaniczna Fabryka Lin i Powrozów,
dziś firma Defalin Group S.A. kontynuuje zapoczątkowaną
w tamtych czasach produkcję wyrobów powroźniczych.
Obecnie jest firmą o silnej i wiodącej pozycji na rynku
krajowym i zagranicznym produktów opakowaniowych
dla rolnictwa oraz przemysłu. Na działce o powierzchni 3,5 ha
w Podstrefie Świebodzice firma wybuduje dwie nowoczesne
hale produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni 12 tys.
m2. Obecnie prowadzone są prace przy budowie pierwszej
hali, o powierzchni 6,3 tys. m2, do której w grudniu bieżącego
roku zostaną przeniesione linie do produkcji taśm PP. Hala
może pomieścić 6 linii o łącznym potencjale produkcyjnym
ok. 720 ton miesięcznie.

a pokaźną rurę, jeździ sam,
jest cichutki i ekologiczny.
M
Nowoczesny odkurzacz miejski

przez tydzień testował ZGK
Świebodzice sp. z o.o. Niecodzienny pojazd można było spotkać w różnych częściach miasta.
Sprzęt jest w pełni ekologiczny (napęd elektryczny), wsysa
drobne odpady typu słonecznik
czy papiery, ale także i większe
typu butelki PET. Można nim
dotrzeć w zakamarki np. kostki

Ruszył budżet obywatelski 2018
ierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków potrwa do 31
P
sierpnia.

Propozycje można przesyłać
drogą elektroniczną na adres:
weronika.tomczyk@
swiebodzice.pl
lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się
na parterze ratusza.
Po zakończeniu naboru
wniosków, w drugiej fazie,
zgłoszone propozycje zostaną
przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu
Miejskiego, które ocenią sto-

pień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne
do ich realizacji. Propozycje,
które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu
na 2018 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy pod koniec roku

Formularz
zgłoszeniowy
znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic:
www.swiebodzice.pl
w zakładce Budżet obywatelski.
Warto dodać, że niemal
wszystkie zadania, zgłoszone
przez mieszkańców do budżetu
na 2016 rok, zostały zrealizo-

3

Defalin i
nie tylko

Fabryka pnie się w górę, konstrukcja hali jest już gotowa

Pod aktem erekcyjnym, oprócz prezesa firmy Defalin, podpis
złożył m. in. burmistrz Świebodzic, Bogdan Kożuchowicz
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wane. Obecnie trwa realizacja
zadań, zgłoszonych do budżetu
2017. To np. remont ulicy
Mieszka I, po rozstrzygnięciu
przetargów rozpocznie się m.
in. zagospodarowanie skweru
przy ul. Wiejskiej czy remont
nawierzchni ulicy Modrzejewskiej. Wykonany już został II
etap remontu nawierzchni
chodnika przy ul. Parkowej.
Kolejne, zgłoszone zadania,
będą wykonywane sukcesywnie w II półroczu.
I

brukowej, z których ciężko jest
usunąć zabrudzenia.
- Urządzenie jest bardzo przydatne do utrzymania czystości
zwłaszcza w strefie śródmiejskiej, zobaczymy, jak wypadną
testy i analizy finansowe - mówi
Kacper Nogajczyk, prezes ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
Na razie firma nie zdradza,
czy kupi urządzenie. Ale kto
wie, może niebawem miejskie
odkurzanie będzie normalnym
widokiem.

Tu jest super!
4

T

u jest jak na plaży,
można biegać i skakać
po piasku! Jest fajny
domek i huśtawka.
I w ogóle wszystko jest fajne!
- to opinia dzieci, korzystających
z odnowionego placu zabaw
przy ul. Zamkowej. Opinie rodziców i mieszkańców okolicy

Gazeta Świebodzicka
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są podobne - inwestycja w maluchy to strzał w dziesiątkę.
Gruntowną modernizację placu przeprowadziło miasto. Koszt
to ponad 91.000 zł - ale z pewnością było warto.
Codziennie bawi się tu mnóstwo dzieci mieszkających nie
tylko na ul. Zamkowej, ale także

Dzieci mają do dyspozycji liczne urządzenia, m. in. domek
z liczydłami, jedno z ulubionych miejsc do zabaw

Kolejny kwartał
z kanalizacją

Plac zabaw na ul. Zamkowej jest naprawdę bardzo ładny,
kolorowy i bezpieczny
w najbliższej okolicy. Dla mam
są wygodne ławeczki, na których odpoczywają i obserwują
swoje pociechy. A maluchy mogą biegać bez butów po całym
rozległym terenie placu i poczuć
się jak na prawdziwej plaży,
ponieważ podłoże zostało wykonane z najbezpieczniejszego materiału - piasku. W ramach przeprowadzonych prac wykonane
zostało ogrodzenie placu, dojścia
z kostki, nowe trawniki.
Ale oczywiście
najważniejsze są
urządzenia. Do
już istniejących,
takich jak zjeżdżalnie, piaskownica czy
huśtawki,
dołączyły
nowe - kolorowy domek
z liczydłami
i zabawny
miś - kosz na
śmieci.

Biblioteka Dziecięca serdecznie zaprasza dzieci
na teatrzyk pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”.
Spektakl w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa. Przedstawienie odbędzie się 27 lipca 2017 r.
o godz. 11:30 w siedzibie biblioteki przy ul. Wolności 23
(mały budynek Szkoły Nr 3 przy targowisku).

Dzieciom i rodzicom bardzo się
tu podoba, o czym świadczą
liczne komentarze chociażby na
portalach społecznościowych,
na oficjalnym funpage’u naszego Miasta czy na profilu burmistrza Bogdana Kożuchowicza:
„Super jak najwiecej takich placów”, „Super plac zabaw - przynajmniej nie trzeba z dzieckiem
robić wyprawy do parku aby
mogło się po-bawić”, „Super
sprawa, jestem mile zaskoczona
tym co się dzieje w Świebodzicach, gratuluję Panie Burmistrzu”.
- Takie inwestycje to prawdziwa przyjemność, bo nagrodą jest
uśmiech i radość na buziach najmłodszych - przyznaje burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. - O place zabaw mieszkańcy proszą chyba równie często,
jak o naprawy chodników czy
dróg. Staram się, by było ich
w naszym mieście coraz więcej.
W trakcie ostatnich kilku lat
w mieście przybyło takich

miejsc, kolorowe place zabaw
pojawiły się m. in. w parku,
u zbiegu ul. Granicznej i Siennej.
Niezmiennie cieszą one miesz-

kańców, a najbardziej - użytkowników, czyli nasze kochane
pociechy.
I

Czytaj nas 4 sierpnia!
W następnym numerze m. in.
G Pani Helenka od ponad 20 lat codziennie wędruje 6 km,
by nakarmić bezpańskie koty w Książu. W tym roku skończyła...
91 lat
G Ceny ciepła idą w górę - dlaczego?
G ZGK Świebodzice przypomina najważniejszych zasadach,
związanych z pochówkami i opłatami na cmentarzach
komunalnych

Chyba jakieś fatum wisi nad Łączną
rudno w to uwierzyć, ale po
raz kolejny zniszczony
T
został zabytkowy parkan przy
dawnym domu Gustava Beckera na ul. Łącznej. Ponownie
doszło tu do kolizji drogowej,
spowodowanej przez nieuważnych kierowców.

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w obszarze ulic Wolności i Strzegomskiej.
Zadanie pn. „Przyłączenia budynków mieszkalnych
przy ul. Wolności 1,3 i ul. Strzegomskiej 14 i 16 do
istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników
ścieków” kosztowało 177 tys. zł.
Obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni podwórka.

Dzieci namówiły pana
burmistrza
do wypróbowania
jednej z huśtawek.
Obie strony miały
mnóstwo frajdy!

Ogrodzenie zostało zniszczone w piątek, 7 lipca.
- Dwóch kierowców, jadących tą drogą, nagle zjechało na
przeciwlegle pasy i doszło do
zdarzenia, w efekcie którego
jedno z aut wpadło na ogrodzenie - mówi Janusz Kozendra,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - Obaj kierowcy byli trzeźwi, sprawca
kolizji został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.
Z ustaleń policji wynika, że
volkswagen caddy zjechał nagle
na przeciwległy pas jezdni
i zderzył się z toyotą, odbił od
niej i uderzył w płot, przewracając słupki z piaskowca. Kierujący to mieszkańcy gminy
Strzegom - tu też ciekawostka,
bo poprzedni sprawca uszkodzenia to też strzegomianin.
Płot na Łącznej ma prawdziwe pecha. Na początku tego
roku doszło tu do podobnej
sytuacji - auto wjechało w ogrodzenie i zniszczyło je, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia,
porzucając auto.

BMW uderzyło w ogrodzenie, a kierowca uciekł z miejsca
zdarzenia. Straż Miejska pilnowała porzuconego auta do momentu przyjazdu ekipy policyjnej. Niestety, w trakcie dochodzenia okazało się, że właściciel
auta twierdzi, iż to nie on kierował tego dnia pojazdem, a wskazany kierowca - kiedy w końcu
policjantom udało się do niego
dotrzeć - wyparł się.
Poprzednie zniszczenie jeszcze nie zostało przez miasto
usunięte, ponieważ nadal nie
zakończyło się postępowanie na
policji. Sprawa jest dość kuriozalna - wskazane osoby są za
granicą i nie stawiają się na
przesłuchania, w związku z czym
nie można im przedstawić zarzutów. W dodatku BMW, którym spowodowano zniszczenia,
było nieubezpieczone i niezarejestrowane! Policja powiadomiła już fundusz gwarancyjny
i dopiero za jego pośrednictwem będzie można dochodzić
roszczeń - musi się jednak zakończyć postępowania.
Nie wiadomo, ile będą kosztowały naprawy. Miejski Zarząd Nieruchomości zwrócił się
o wycenę do firmy, która wykonywała renowację. Nie ma jednak wątpliwości, że miasto
będzie dochodzić pokrycia
kosztów naprawy z ubezpieczenia OC sprawców uszkodzeń.

Gustav Becker przewraca się w grobie. Płot przy jego dawnym
domu po raz drugi uszkodzili nieostrożni kierowcy

Tu można oddać
przeterminowane leki
Wystarczy je przynieść i wrzucić
do specjalnie oznakowanego
pojemnika. Pamiętajmy, że nie
należy ich wrzucać do domowych
śmieci czy kanalizacji, gdyż stanowi to
poważne zagrożenie
dla rodowiska.
G Apteka przy ul. Królowej Elżbiety 84
G Apteka przy ul. Probusa 20/22
G Apteka przy ul. Aleje Lipowe 10B
G ZGK Świebodzice Sp. z o.o., ul. Strzegomska 30

Uwaga na znaki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Przedstawiamy nową organizację ruchu w związku z budową ulicy Królowej Elżbiety

W związku z rozpoczynającymi się pracami w tym rejonie Osiedla
Piastowskiego,prosimy o zapoznanie się z nową organizacją ruchu w obrębie ulicy.

Najważniejsze zmiany to:
 wjazd w ul. Królowej Elżbiety - tylko dla mieszkańców, pacjentów przychodni, osób udających się
do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej oraz rodziców dowożących dzieci do przedszkola,
 piesi mogą się poruszać chodnikami, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 dojazd do budynków ul. Chrobrego możliwy wyłącznie od strony Chrobrego, przy Aligatorze,
 mogą także wystąpić czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji,
 dojazd do powstającego w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych
będzie wytyczone w innym miejscu.
Szczegóły na grafice poniżej.
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Najważniejsza inwestycja drogowa
tej kadencji
 ŁUKASZ KWADRANS
 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach

W pierwszym etapie prac będzie
wykonywana nawierzchnia
tzw. sięgacza, czyli odcinka,
które miasto zrealizowało
dwa lata temu. Całość prac
będzie wykonana do końca
listopada br.

Budowa
ulicy Królowej
Elżbiety:
4,5 mln zł

Jest to jedno z najważniejszych zadań
z zakresu inwestycji drogowych w tej
kadencji. Stało się niemal konieczne
w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tej
części miasta, ale również koniecznością poprawy zarówno
infrastruktury drogowej, jak i przebudowy sieci oraz urządzeń
technicznych znajdujących się w drodze.
Cieszę się, że w moim okręgu poprawi się komfort, estetyka,
ale przede wszystkim chcę wierzyć - również bezpieczeństwo.
Szkoda tylko, że zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa,
jak i prywatni inwestorzy, których grunty staną się zapewne
bardziej atrakcyjne, nie partycypują w tym przedsięwzięciu.
To prowadzone prace budowlane i transport ciężkiego sprzętu
oraz materiałów doprowadził w konsekwencji do degradacji
ul. Królowej Elżbiety. Wydaje mi się logiczne i ważne z punktu
widzenia integracji społeczności lokalnej, poczucia dobra
wspólnego, taki rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego.
Regułą stają się bowiem złe praktyki, gdzie prywatny inwestor
buduje domy w polu, a później żąda od gminy (tym samym
od nas wszystkich, Mieszkańców Świebodzic) partycypowania
w budowie infrastruktury towarzyszącej, tj. dróg, oświetlenia
itp.

Udrażniamy i czyścimy

T

ak, wiemy, że wielu z Was
to denerwuje. Nas też. Ale
może niedługo wreszcie
uda się tę drogę naprawić raz
- i porządnie. Miasto przymierza
się do remontu nawierzchni
ulicy Henryka Sienkiewicza.
Pomimo napraw gwarancyjnych
ulica nadal nie spełnia standardów, widoczne są zapadnięcia
w kostce na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do Rynku,
a wykonawca remontu odmówił
wykonywania dalszych napraw.

Dlatego gmina chce naprawić
drogę na własny koszt - a potem
dochodzić zwrotu nakładów
w sądzie.
Wielu kierowców szczególnie
irytują i dziwią zasypane czarnym żużlem zapadnięcia na
kostce. Nie wygląda to zbyt estetycznie - w środku zabytkowej
Starówki. Ale to rozwiązanie
doraźne, bo i tak wkrótce cała
kostka na odcinku od Młynarskiej do Rynku będzie ściągnięta.

Gmina Świebodzice na własny koszt przeprowadziła niedawno badania geodezyjne, które miały ostatecznie ustalić, co
jest przyczyną wadliwości nawierzchni. Dziury, zapadnięta
albo wybrzuszona kostka, były
widoczne od dłuższego czasu.
Mimo co najmniej jednej, pogwarancyjnej naprawy, przeprowadzonej przez wykonawcę.
Wyniki ekspertyzy przyszły
niedawno - specjaliści wskazali,
że tak jak wstępnie podejrzewa-

no, nieprawidłowo została wykonana podbudowa jezdni.
Gmina ponownie wystąpiła
więc z pismem do wykonawcy
remontu o usunięcie wad, jednak
ponownie otrzymała odpowiedź
odmowną.
- W obecnej sytuacji przystąpimy do remontu zastępczego
we własnym zakresie, a następnie będziemy dochodzić roszczeń od wykonawcy na drodze
sądowej - zapowiada burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Rozumiem zdenerwowanie kierowców i użytkowników tej drogi,
mogę tylko wyrazić ubolewanie
z faktu, że doszło do takiej sytuacji i zapewnić, że jak najszybciej przystąpimy do naprawy
nawierzchni. Proszę jeszcze
o chwilę wyrozumiałości, prace
rozpoczną się niebawem.
Ulica Sienkiewicza była poddana gruntownemu remontowi
wraz z pozostałymi ulicami
w Śródmieściu - w ramach II
etapu rewitalizacji Starego Miasta. Prace były prowadzone
w 2013 roku.


Miasto wita Was!

Takie oto, urodziwe witacze, zdobią od kilku dni wjazdy
do Świebodzic od strony Strzegomia (przy rondzie)
oraz od strony Wałbrzycha. Są naprawdę ładną
wizytówką naszego miasta, a może zachęca
niejednego kierowcę, by wjechać do centrum
i poznać bliżej Świebodzice? Zapraszamy!

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Robimy, a potem niech
sąd rozstrzygnie

Trwają prace związane
z udrażnianiem
przepustów
melioracyjnych
na terenie miasta.
Dotyczą one przede
wszystkim dróg
transportu rolnego.
Na pierwszy ogień
poszła ulica
Przemysłowa,
w następnej kolejności są Ciernie, dwie lokalizacje.
Przepusty w większości przypadków uległy zawaleniu i zasypaniu,
w wyniku intensywnego użytkowania dróg transportowych.
Koszty udrożnienia to ok. 57,5 tys. zł, gmina otrzymała częściowe
dofinansowanie prac z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 28 tys. zł.
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V Międzynarodowy Konkurs Powożenia im. Księżnej Daisy
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Stylowe powozy opan

Nie ma to jak uśmiechnięte buźki najmłodszych

L

śniące, zachwycające
kształtem i kunsztem
wykonania
powozy,
piękne rumaki, stylowi
panowie we frakach w towarzystwie dam w długich sukniach
i kapeluszach. Przez chwilę
mogliśmy się poczuć jak przed
stuleciami, kiedy to podróżowano wytwornie i niespiesznie.
Tamte chwile po raz kolejny
przywołał V Międzynarodowy
Konkurs Powożenia im. Księż-

nej Daisy von Pless. Po raz drugi
fragment zawodów odbywał się
w naszym Rynku. W pięknych
promieniach słońca podziwialiśmy zaprzęgi i umiejętności powożących.
Przejazdy zabytkowych powozów, reprezentujących różne
style i epoki, były prawdziwą
gratką dla publiczności. W tym
roku organizatorzy: Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz Polskie Towarzystwo Po-

wozowe, przygotowali dla świebodziczan wiele atrakcji związanych z wydarzeniem. Przede
wszystkim przygotowano miejsca siedzące, zatem można było
obserwować przejazdy w prawdziwie komfortowych warunkach. Wielką frajdą dla najmłodszych były bezpłatne przejażdżki
bryczką, zaprzężoną w kucyki,
albo - dla mniej odważnych - spacer po Rynku na konikach...
elektrycznych. Dla maluchów

były też balony - oczywiście
w kształcie kolorowych rumaków, malowanie buziek, konkurs
plastyczny, słodkości i wiele
innych atrakcji.
Wydarzenie przyciągnęło do
centrum Świebodzic całe rodziny, a piękna, słoneczna pogoda
dodatkowo zachęcała, by spędzić niedzielne przedpołudnie
podziwiając urodę szlachetnych
zwierząt i umiejętności powożących.

Wygodne krzesełka dla publiczności to był świetny pomysł

Uczestników i publiczność witał burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Konie, np. w postaci balonu, można było spotkać w naszym
Rynku

Tegoroczna edycja imprezy przyciągnęła do centrum miasta
wielu mieszkańców

Damy w pięknych kapeluszach, panowie we frakach - ech, kiedyś
można było zadać szyku

owały Rynek
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Bryczka
Państwa
Namlików
z Cierni
cieszyła się
niesłabnącym
powodzeniem
Konkurs plastyczny - tematem obowiązkowe konie

- To wydarzenie na stałe wpisało się już w letni kalendarz plenerowych atrakcji w naszym
mieście, z czego bardzo się cieszę, bo impreza jest naprawdę
widowiskowa i sądząc po frekwencji, bardzo się mieszkańcom podoba - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Nie brakowało emocji w trakcie pokazu, a nawet chwil grozy
- podczas jednej z prób uczestniczący w niej powóz niebezpiecznie się przechylił i prawie stanął
pionowo. Na szczęście błyskawiczna reakcja luzaka i sędziów
pozwoliła opanować sytuację.
Wyglądało to niebezpiecznie, ale
i tak bywa w tym sporcie.
Dziękujemy mieszkańcom za
liczny udział, a na przyszły rok
Wydział Promocji UM zapowiada jeszcze więcej atrakcji przy

okazji tego wydarzenia. Może
zrobimy konkurs na najbardziej
fantazyjny kapelusz? Panie będą
się mogły poczuć niczym prawdziwe, angielskie arystokratki!

Oni są najlepsi

N

a prośbę rodziców drukujemy
nazwiska
wszystkich tegorocznych stypendystów, którzy
otrzymali stypendia za wysokie
wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
w zakończonym roku szkolnym
2016/ 2017.
Poniżej lista stypendystów:
I Publiczna Szkoła
Podstawowa
NR 3 w Świebodzicach
Iga Luchowska
Wiktoria Ratuszniak
Wiktoria Matuszak
Kalina Kwiecień
Weronika Rubnikowicz
Justyna Fedorowicz
Karolina Siodlarz
Zuzanna Pytlak
Kamila Czarnecka
Adam Tarkowski
Weronika Hałuszka
Alicja Orkusz
I Publiczna Szkoła
Podstawowa
Nr 2 w Świebodzicach
Jakub Rutkowski
Piotr Stawicki
Szymon Boniecki
Bartosz Bącal
Piotr Mikołajczyk
Łukasz Wierzbicki
Patrycja Cieloszyk
Amelia Dzwonkowska
Emilia Kaczmarczyk
Dorota Targosz
Wiktoria Trzcińska
Patrycja Pilarska
Artur Ścibak
Igor Orłowski

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Sympatyczne dziewczyny z Wydziału Promocji malowały
dzieciom buźki

To właśnie
od strony Świebodzic,
przez Bramę Książańską,
gospodarze Zamku Książ
i goście wjeżdżali
swoimi powozami.

Balonowe koniki też miały wzięcie

Miłosz Kawalec
Gracjan Giezek
Hubert Wojtyczka
Julia Bazyluk
Zuzanna Mikłasz
I Publiczna Szkoła
Podstawowa
Nr 4 w Świebodzicach
Hubert Cytarzyński
Laura Kłapińska
Oliwer Urbański
Anna Wójcik
Karina Lamczyk
Filip Andrasz
Szymon Borowicz
Magdalena Surma
Julia Mikoda
Krystian Wojdat
Katarzyna Powrózek
Marcin Hamera
Olaf Lepiarz
Paulina Woszczyna
Michalina Drzał
Estera Prochera
Eliza Nowicka
Zuzanna Malesa
Amelia Kostecka
Nicole Pyk
Zosia Andruszko
I Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych
w Świebodzicach
Michał Drab
Nicole Chrebela
Amelia Byra
Kalina Bartosiewicz
Martyna Oleksyn
Michał Mileczarek
Julia Dudek
Łukasz Wacławek

I Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Świebodzicach
Nikola Szczepanik
Adam Chlebowski
Jakub Dmitruk
Martyna Pisula
Przemysław Kuźmiński
Dawid Zaręba
I Publiczne Gimnazjum
Nr 2 w Świebodzicach
Aleksandra Obajtek
Alicja Maziar
Hanna Nowak
Dominika Ciechowska
Nicole Szklarczyk
Aleksandra Krajewska
Paulina Świdurska
Maja Nowosiad
Oliwia Prusińska
Sylwia Kwaśniak
Wiktoria Pajor
Dominika Dołhań
Anna Ryszawy
Oliwia Liman
Wiktoria Pióro
Julia Tatuśko
Julia Chryplewicz
Maciej Jachym
Alicja Ząbek
Zuzanna Grylewicz
Marta Proce
Stanisław Tokarski
I Społeczne Gimnazjum
Akademickie
w Świebodzicach
Daniel Kozar
Marek Kędzia
Filip Brzeziak
Bartosz Skotnicki
Andrzej Damsz

Czyż to nie
stylowy widok?
Hejnalista oznajmiał przybycie
każdego powozu

7

Podsumowujemy realizację rządowego programu 500+
8

wieści z miasta
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d wejścia w życie programu
potocznie zwanego „rodziO
na 500+” działającego na pod-

su trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydano łącznie 1447 decyzji
przyznających świadczenie oraz
74 decyzje odmowne, na skutek

m.in. przekroczenia kryterium
dochodowego. Z uwagi na przebywanie członków rodzin poza
granicami kraju i konieczność
weryfikacji, czy w sprawie mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, 26 wniosków przekazano Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznemu we
Wrocławiu, z czego część wniosków otrzymało już decyzje.
Większość świadczeń przyznano
do końca okresu 2016/2017
tj. do dnia 30.09.2017 r. z wyjątkiem m.in. ukończenia przez
dziecko 18. roku życia, czy okre-

Na dzień 30.06.2017 r. uprawnionych do świadczenia jest
łącznie 1567 dzieci, w tym:
G 898 świadczeń - stanowią
świadczenia na drugie i kolejne
dzieci w rodzinie,
G 620 świadczeń - stanowią
świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie dla osób, którym
dochód nie przekracza 800,00 zł
na osobę,
G 49 świadczeń stanowią
świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie, dla osób, którym

T

Dotychczasowy koszt to ok.
120.000 zł. Prace na zlecenie
Miasta wykonuje ZGK Świebodzice.

Remonty cząstkowe
dotyczą m. in. ulicy
Sportowej, Długiej,
Aleje Lipowe

stawie ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci tj. od
dnia 1 kwietnia 2016 r. do świebodzickiego OPS wpłynęło
1649 wniosków, z czego 1329
w pierwszych trzech miesiącach
trwania programu. Łącznie
Ośrodek wypłacił w ramach tej
pomocy już ponad 12,6 mln zł.

Remonty cząstkowe
rwają tzw. remonty cząstkowe na terenie miasta.
Jest to nic innego jak uzupełnianie ubytków na jezdniach,
które szczególnie dają się we
znaki kierowcom.
W taki sposób naprawiona
została nawierzchnia m. in. ul.
Długiej, Ofiar Oświęcimskich,
Parkowej, Dąbrówki, Sportowej,
Modrzejewskiej; skrzyżowanie
ul. Łącznej z ul. Mieszka I,
Ciernie - razem załatano już prawie kilometr ubytków, a prace
nadal trwają. Niedawno utrudnienia można było napotkać
chociażby na ul. Aleje Lipowe.

dochód nie przekracza 1200,00
zł na osobę z uwagi na niepełnosprawność dziecka.
Od początku roku 2017 wpłynęło 131 nowych wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego m.in. z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny, urodzenia dziecka
lub zmiany miejsca zamieszkania i wciąż nowe wnioski wpływają do OPS.
W okresie od 01.04.2016 r. do
30.06.2017 r. wypłacono świadczeń na łączną kwotę 12 634
267,40 zł tj. ok 840 tys. zł miesięcznie.

I 10 lipca, ul. Chrobrego
i ul. Strzegomska, spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym.
Trzy osoby ukarane mandatem
w wysokości 100 zł.
I 11 lipca, ul. Strzegomska,
przy sklepie Aldi, osoba piła
alkohol i zaśmiecała teren.
Strażnicy nałożyli mandat w wysokości 200 zł.
I 11 lipca, zgłoszenie z ul.
Zamkowej od starszej pani, do
altanki na ogródkach wszedł
mężczyzna i nie chce jej opuścić.
Patrol udał się na miejsce, zastał
mężczyznę pod wpływem alkoholu. Intruz został przewieziony
do policyjnej izby wytrzeźwień.
I

11 lipca, Osiedle Piastowskie, okolice sklepu Czerwona
Torebka, grupa osób głośno się
zachowywała. Była godzina
20.30. Wezwany na miejsce patrol Straży Miejskiej pouczył
osoby, które znajdowały się
wówczas pod sklepem.

PRZED

I 12 lipca, Ciernie, spożywanie alkoholu, okolice przystanku. Posypały się mandaty karne
w wysokości 100 zł.
I

12 lipca, Ciernie, spalanie
nieczystości i odpadów, sprawca
otrzymał mandat w wysokości
50 zł.
I 13 lipca, ul. Kasztanowa,
spalanie odpadów na terenie
dawnych zakładów Termetu.
I 13 lipca, Osiedle Piastowskie, groźnie wyglądająca sytuacja. Po osiedlu biegały luzem
dwa duże psy rasy kangal - to
naprawdę potężne czworonogi.
Zwierzaki zachowywały się
agresywnie w stosunku do innych zwierząt - zaatakowały pieska, spacerującego ze swoim
właścicielem. Jak się okazało,
psy wydostały się z posesji, na
której stróżowały, nie wiadomo
jakim sposobem, bo siatka była
nieuszkodzona i bardzo wysoka
- na 3 metry. Szybko ustalono
właściciela, który przyjechał
i wyłapał psy. Został ukarany
mandatem w wysokości 200 zł.

Zobligowano inspektorów budowy do uprzątnięcia jezdni i zostało to zrobiono.
I 17 lipca, ul. Krasickiego,
zgłoszenie o bezpańskim psie,
który od kilku dni leży przed
budynkiem. To miła i spokojna
suczka rasy husky, do której niestety nikt się nie przyznał mimo,
iż piesek najwyraźniej na kogoś
czekał pod budynkiem...
Sunia została odwieziona do
lecznicy weterynaryjnej i najlepiej byłoby, gdyby znalazła nowy, kochający dom.

I 14 lipca, zgłoszenie o zanie-

czyszczonej jezdni ul. Strefowej
- została zanieczyszczona przez
pojazdy wyjeżdżające z budowy.

Mała rzecz, ale ważna

ZGK Świebodzice, po zgłoszeniach mieszkańców,
naprawiło kładkę dla pieszych w na wysokości
ul. Sikorskiego 10. Wymieniono na nowe deskowanie
kładki, naprawiono poręcze, które zostały także
odmalowane. Koszt prac to ok. 3000,00 zł.

Ponad
12,6 mln zł
Obecnie trwają pracę
przygotowawcze do ko- tyle otrzymały
lejnego okresu tj. 2017/
2018, gdzie zgodnie
świebodzickie rodziny
z zapisami ustawy wnioski będą przyjmowane
od momentu
od dnia 1 sierpnia br.
uruchomienia
O szczegółowych informacjach programu można
programu 500+
dowiedzieć się w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach, przy ul. M. J.
Piłsudskiego 8, pod numerem
tel. 74 666 99 27/ 74 666 95 80/
74 666 95 88, na stronie internetowej
www.ops.swiebodzice.pl

lub na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl.

Po usunięciu ławek
zniknęli też pijący
spokojniej, ciszej,
pijące na ławJkachesta osoby
alkohol po prostu

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI
I 10 lipca, ul. Browarowa,
spalanie odpadów na terenie
byłego browaru, sprawców ukarano mandatem karnym. Najprawdopodobniej śmieci palili
pracownicy firmy, prowadzącej
tam rozbiórkę.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Osoby zainteresowane losem
suczki, proszone są o kontakt
z lecznicą weterynaryjną w Strzegomiu, tel. 509 379 664.
I Wyniósł odkurzacz

Kradzież w sklepie Tesco
- młody mężczyzna wyniósł
z marketu odkurzacz i komplet
wymiennych nasadek do elektrycznej szczoteczki. Jak mu się
udało wynieść tak duży przedmiot, jak odkurzacz? Nie wiadomo, ale na szczęście wszystko
zarejestrowała kamera monitoringu. Obsługa przejrzała zapis
i ustaliła sprawcę. To 24-letni
mieszkaniec miasta.
I Pijana demolowała auta

68-letnia (!) kobieta kierowała
autem pod wpływem alkoholu.
Miała aż 2 promile we krwi, gdy
jechała swoim autem i uszkodziła zaparkowane na Osiedlu Piastowskim samochody. Widzieli to
okoliczni mieszkańcy, którzy
szybko zatrzymali sprawczynię
i wezwali policję. Kobiecie grozi
utrata uprawnień do kierowania
pojazdem, 5 tys. zł grzywny
a o innych sankcjach zadecyduje prokurator.

PO

się wyniosły.
- Jesteśmy tam codziennie, zwłaszcza popołudniami, i nie stwierdzono pijących osób
- potwierdza Stanisław
Sobieski ze świebodzickiej Straży Miejskiej.
To oznacza, że usunięcie ławek przyniosło
pożądany skutek.
O sprawie pisaliśmy
pod koniec czerwca. Po
licznych interwencjach
okolicznych mieszkańców usunięto ławki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska i siłowni na
Osiedlu Sudeckim. Były to
miejsca, które szczególnie
upodobały sobie osoby hałasujące i spożywające alkohol
w godzinach wieczornych
i nocnych.
Ławki zostały wykopane
i przeniesione w inne części
miasta. Oczywiście, były też
osoby niezadowolone takiego
faktu, które korzystały z ławek
w sposób właściwy - odpoczywając na nich czy obserwując
grające na boisku dzieci. Ale
usunięto tylko ławeczki bezpośrednio przy boisku - i nie ma
żadnych planów, by miały
zniknąć inne ławeczki na osiedlowych skwerach, służące odpoczynkowi i relaksowi mieszkańców.

O sprawie pisaliśmy kilka
tygodni temu
Niewykluczone, że po jakimś czasie ławki wrócą w to
miejsce. Jeśli stali „bywalcy”
tego terenu wyniosą się na
dobre jest szansa, że miejsce to
ponownie będzie służyć rekreacji i odpoczynkowi w pełnym
- i właściwym - tego słowa
znaczeniu.
I bynajmniej, nie odtrąbialiśmy żadnego sukcesu informując Czytelników o usunięciu ławeczek - jak zarzucił
na sesji jeden z radnych opozycyjnych. Po prostu należało
wyjaśnić, dlaczego miasto zdecydowało się na tak radykalny
krok - w końcu pan radny sam
oczekiwał podjęcia działań.
Zostały więc podjęte - i jak
widać przyniosły skutek.

Nagrody i awanse
dla policjantów

okazji niedawnego Święta
Policji funkcjonariusze
Z
otrzymali nagrody i awanse.

Wśród nich byli także policjanci ze Świebodzic.
Uroczystość odbyła się
w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy. Wzięli w niej
udział także samorządowcy,
wśród nich Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz,
który osobiście wręczył ufundowane przez siebie nagrody
dwóm funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Otrzymali je: st. asp. Marek
Kornes, za wzorową organizację pracy i wykonywanie obowiązków jako oficer dyżurny
i st. Sierż. Piotr Witka, który

w 2016 roku miał najlepsze
wyniki w służbach patrolowych.
Awanse otrzymali:
Na st. post. - Krzysztof
Gefert, Adam Klimek
Na sierż. - Patryk
Wawrykiewicz
Na st. sierż. - Karolina Bar,
Piotr Witka, Dawid Gierat
Na mł. asp. - Michał Derbich
Na asp. - Piotr Kot
Na st. asp. - Marek Kornes
Na asp. sztab. - Jarosław
Krzan, Jarosław Kurant
Na sierż. szt. - dzielnicowy
Piotr Goc.
Serdecznie gratulujemy.

Wakacyjna zabawa
trwa w najlepsze
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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chowania bezpieczeństwa na
wakacjach. Ale najprzyjemniejsze były oczywiście wycieczka
na górę Ślężę, zabawy wodne na
basenie odkrytym oraz gry i zabawy na Orlikach.
Zajęcia w MDK i świetlicy
trwają do końca lipca, w sierpniu
zapraszamy na sportową półkolonię do OSiR-u.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
- PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

SZACHY? CZEMU NIE,
NA POCHMURNE DNI
JAK ZNALAZŁ

PYSZNE I ZDROWE
GOTOWANIE Z KUBĄ
ŁUKASZONKIEM

ŚWIETLICZAKI TEŻ SIĘ NIE NUDZĄ, POZNAJĄ OKOLICĘ
I SPĘDZAJĄ AKTYWNIE DNI

MUZYCZNE SPOTKANIA
W OGRODZIE MDK

FOT. MDK I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Z

aglądamy do Miejskiego Domu Kultury
i Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada
by sprawdzić, jak uczestnicy
półkolonii odpoczywają i bawią
się podczas tegorocznych wakacji.
W Miejskim Domu Kultury
dzieci mają do wyboru wiele
różnych, ciekawych zajęć: muzyczne, plastyczne, szachy,
a szczególnie lubiane są zajęcia
z masterchefem, czyli Kubą Łukaszonkiem, przesympatycznym, młodym człowiekiem
z wielką pasję kulinarną i świetnym talentem gawędziarskim.
Dzieciaki uwielbiają wspólne
gotowanie, robienie owocowych
pizz czy zdrowych kanapek,
które potem ze smakiem pałaszują!
A w Świetlicy Środowiskowej
trwają „Wakacje z Tęczową
Gromadą”. Pierwszy tydzień
dzieci wraz z wychowawcami
spędziły w bardzo aktywny sposób.
Tradycyjnie pierwszego dnia
półkolonistów odwiedził patrol
naszej Straży Miejskiej, który
zapoznał dzieci z zasadami za-

wakacje

9

Brawo Hania,
brawo Rekiny!
10
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Nasza utalentowana pływaczka Hanna Zawadzka Mistrzynią Polski Juniorek

Sukces życiowy naszej zawodniczki miał miejsce w dniach
14-16 lipca, w Lublinie, gdzie
odbyły sie Letnie Mistrzostwa
Polski Juniorów 15-letnich na
pływalni o wymiarach olimpijskich. W zawodach wystartowało 493 zawodników i zawodni-

czek ze 134 klubów z całej Polski.
Trenująca od lat w Klubie
Sportowym Rekin Świebodzice
Hania Zawadzka, zdobyła
złoty medal oraz tytuł Mistrzyni
Polski na królewskim dystansie
100 m stylem dowolnym.
W finałowym wyścigu uzyskała
wybitny rezultat 0:59,00. Jest to
największy sukces zawodniczki,
trenera Krzysztofa Winiarczyka i całego Klubu.
Hania jest uczennicą Publicznego Gimnazjum nr 2 w Świe-

Ten jeżyk nie kłuje!
uż jest nowa atrakcja dla najużytkowników baJsenumłodszych
letniego. Urządzenie pod

nazwą jeżyk kilka dni temu
zostało zamontowane w jednym
z brodzików - a te, przypomnijmy, są także nowe, bo funkcjonują od ubiegłego sezonu.
Jest to atrakcja wodna w formie kopuły z otworami, przez
które tryska woda. Jeżyka wykonano z polerowanej stali nierdzewnej, co gwarantuje pełne
bezpieczeństwo jego użytkownikom.
Najmłodsi pluskający się
w basenie mogą bezpiecznie dotykać, zatykać otwory przez które wypływa woda lub stać pod
kopułą, jak pod prysznicem. Taka atrakcja pozwala dzieciom

Oczywiście, nasz mistrz nie odmówił sobie pamiątkowego
zdjęcia z panem Władysławem Kozakiewiczem
bodzicach, w którym zostały
zorganizowane optymalne warunki do łączenia treningu z nauką na wysokim poziomie. Pływaczka od wielu sezonów odnosi spektakularne sukcesy, jest
także coroczną stypendystką
ufundowanych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza stypendiów za
szczególne osiągnięcia sportowe.
- Gratuluję Hani i całemu
Klubowi tak wspaniałego sukce-

Nr działki
624/3
10/7
412, 482
2/19
340/5
189/2
570/1
433/1

we - The World Games 2017.
W Wrocławiu swoje igrzyska będą mieli sportowcy,
reprezentujący dyscypliny nieolimpijskie - m. in. muathai,
biegi na orientacje, akrobatyka,
bilard czy żużle, którego Dolny Śląsk jest stolicą i potęgą.
Niestety, zawodnicy świebodzickiego K.O. Gym nie
zakwalifikowali się do kadry
polskiej na muathai, ale możemy być dumni, że na igrzyskach pojawi się akcent świebodzicki.
A to dzięki Mariuszowi
Cieślińskiemu, który jest tre-

nerem Betard Sparty Wrocław,
dbającym o kondycję naszych
najlepszych żużlowców, m. in.
Macieja Janowskiego. Świebodziczanin będzie ze swoją
drużyną podczas igrzysk. Rywalizację żużlowców zaplanowano na 29 lipca.
A wrocławscy żużlowcy są
obecnie na szczycie tabeli ekstraligi, mecz z KS ROW Rybnik na stadionie olimpijskim
we Wrocławiu oglądało ponad
20 tys. widzów, a na trybunach
m. in. Zbigniew Boniek czy
legenda polskiego sportu Władysław Kozakiewicz.

kać i wytańczyć - energetyczną zumbę.

wypadku maluszków, naszych
pociech - byo na najwyższym
poziomie. Taki argument wydaje
się być przekonujący.
Przypominamy, że ceny wstępu na kąpielisko letnie przy ul.
Rekreacyjnej pozostają nie-

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nieruchomość
l. mieszkalny 12 (3)
l. mieszklany 10 (2)
l. mieszkalny 8 (2C)
l. mieszkalny 1 (15)
l. mieszkalny 5 ( 25)
l. mieszkalny 6 (2)
l. mieszkalny 6 (4)
l. mieszkalny 9 (8)

dniu 20 lipca rozpoczęło
się wyjątkowe i niepoW
wtarzalne wydarzenie sporto-

I

Wysiłek na powietrzu?
apraszamy serdecznie na wakacyjne zajęcia do Parku Miejskiego. Dla tych, co wolą spokój, relaks i wyciszenie ciała
Z
oraz ducha - polecamy jogę. A dla chcących się wyżyć, wyska-

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
Sienna
Piaskowa
B. Chrobrego
Piaskowa
Szkolna
Zwycięstwa
Leśna
Sikorskiego

su, jesteśmy dumni, że po raz
kolejny utalentowani, młodzi
ludzie, promują nasze miasto
poprzez swoje wyjątkowe osiągnięcia - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
My także przyłączamy się do
tych gratulacji i życzymy kolejnych, równie wspaniałych osiągnięć kolejnym zawodnikom
klubu, którzy udowadniają, że
już niekoniecznie piłką nożną,
ale pływaniem Świebodzice
stoją! Brawo Hania, brawo Rekiny!

pozbyć się lęku przed wodą, rozwija ich zmysły sensoryczne
i pobudza ciekawość. Mamy
nadzieję, że jeżyk uatrakcyjni
pobyt dzieciom na obiekcie
i sprawi im wiele radości. Teraz
pozostaje już tylko czekać na
wyśmienitą pogodę!
Urządzenie kosztowało ok. 21
tys. zł - w skład zestawu wchodzą także specjalne filtry, a urządzenie wykonane jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej,
spełniające wyśrubowane atesty
bezpieczeństwa. Ktoś mógłby
powiedzieć, że to spory wydatek
- ale w tym wypadku gmina
postanowiła zakupić urządzenie
wysokiej klasy, by bezpieczeństwo korzystających - w tym

The World Games

FOT. UŻYCZONE MARIUSZ CIEŚLIŃSKI

FOT. UŻYCZONE KS REKIN

W

ielki sukces świebodzickiej zawodniczki. Młodziutka pływaczka zdobyła złoto i tytuł Mistrzyni Polski.
Gratulujemy!

Akcent świebodzicki na

Obręb
4
3
1
3
3
3
2
2

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.

zmienne od wielu lat: 6 zł normalny, 3 zł ulgowy. Po godz.
15:00 wszyscy płacą 3 złote,
zatem w upalne dni można jeszcze zaraz po pracy zajrzeć na
kąpielisko i zrelaksować się
w chłodnej wodzie.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Uczą, wychowują,
pomagają

rozmaitości/ogłoszenia

Kochamy żyć!

Harcerze zakończyli sezon mszą świętą i piknikiem na lotnisku

dniu 15 lipca anioły
w naszym mieście po raz
W
kolejny pojawiły się naprawdę

E

gier. Cała impreza zakończyła
się grą terenową, w której wzięli
udział reprezentanci wszystkich
pokoleń. Na zwycięzców czekał
karton słodyczy podarowany
przez pana burmistrza
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją
wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Obecnie w jej
strukturach działa 95 tys. członków. Jest to ogólnopolskie,
patriotyczne, apolityczne, ideowo niezależne stowarzyszenie,
zrzeszające członków niezależnie od pochodzenia, rasy czy
wyznania. Działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela
Skautingu, Roberta Baden Powella, a w późniejszym czasie
rozwiniętymi przez Andrzeja
Małkowskiego.

ucharystia, podziękowania, a potem wspólna zabawa na przedsmak wakacji - tak świebodziccy harcerze
ze Szczepu IMAGO w niedzielę,
9 lipca, obchodzili zakończenie
roku harcerskiego.
Uroczystość poprzedziła polowa Msza Św. w intencji zuchów i harcerzy wyjeżdżających
na obóz oraz tragicznie zmarłej
w katastrofie budowlanej zuchenki, Marysi Palmowskiej.
Mszę odprawił Ks. Artur Merholc, opiekun świebodzickich
harcerzy, któremu podczas Mszy
za liczną pomoc, została wręczona honorowa chusta Szczepu.
We mszy wzięli udział także
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz i gospodarz całego przedsięwzięcia,
Radny Miasta Dariusz Błaszczyk. Po liturgii odbył się Piknik
Rodzinny zorganizowany przez
Kadrę Szczepu dla rodzin zuchów i harcerzy. Goście mieli
możliwość wzięcia udziału
w warsztatach strzeleckich i kulinarnych. Nie zabrakło także
atrakcji dla najmłodszych - gigantycznych baniek mydlanych,
kącika dla malucha czy maxi

- W Świebodzicach ZHP,
a ściślej Szczep Harcerski „Imago” im. Batalionu Zośka działa
od 2009 roku - wyjaśnia phm.
Karol Marcyniuk, komendant
szczepu. - W jego skład wchodzi
pięć jednostek, zrzeszających
dzieci i młodzież w każdym
wieku, są to:

Mszą świętą i piknikiem harcerze podsumowali zakończony
sezon. Wartości chrześcijańskie są tu bardzo ważne
G 15 ŚGZ „Czarne Stopy”
(6-9 lat)
G 7 ŚGZ „Dzielne Niedźwiadki” (6-9 lat)
G 13 ŚDH „Słoneczni” im.
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
(9-13 lat)
G 11 ŚDSH „Arkana” (13-16
lat)
G 9 ŚDW „Agrikola” (16-21
lat).
Szczep realizuje zadania wynikające z metody harcerskiej.
- Członkowie drużyn spotykają się na cyklicznych spotkaniach tzn. zbiórkach, jeżdżą na
biwaki, wycieczki obozy i kolonie. Prócz wewnętrznych form
pracy, Szczep często współpracuje i bierze udział w akcjach

Numer działki

Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna
Nieruchomość rolna

Powierzchnia działki [ ha ]

193
196
202/3
639
471/1
757
758/1
691
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w razie potrzeby odnajdzie
swojego puzzelka genetycznego.
To na pewno przecudowne
uczucie uratować komuś życie
- przecież kochamy żyć!
Kochani, z całego serca
dziękuję za pomoc cudownym
wolontariuszom:
Kamili,
Idze, Adamowi, Eli, Hani,
Paulince i naszej kochanej
Pani Jasi oraz Natalii z MRM
za pomoc przy promocji eventu. Dziękuję moim najbliższym, którzy we mnie wierzą
i pomagają mi spełniać marzenia. Wczoraj razem z Wami
spełniłam kolejnych 9 marzeń
- 9 szans na życie!
Cudownie jest żyć i móc
pomagać...
Dziękujemy za słodkie
wsparcie: ZPC Śnieżka S.A. &
Intermarche Świebodzice.
Fundacji DKMS dziękuję za
współpracę.
Zapraszam na stronę:
www.dkms.pl
Aneta Sterna
Centrum Rozwoju
Funaberia

I

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 21.07.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony do trzech lat, w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice .
Nazwa nieruchomości

organizowanych przez nasze
miasto, OSiR Świebodzice, Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach. Można nas zobaczyć na
takich akcjach jak: Dni Świebodzic, Polska Biega, Piknik Lotniczy, Święto Czekolady i wielu
innych - odkreśla komendant
Marcyniuk. I dodaje:
- Z tego miejsca pragniemy
podziękować wszystkim, którzy
wspierają harcerską inicjatywę
w naszym mieście. Cieszymy
się, że dzięki tym osobom jesteśmy w stanie rozwijać i rozszerzać harcerskie ideały, kształtować charaktery dzieci i młodzieży i nieść służbę potrzebującym.

blisko nas - tych, którzy kochają życie i ratują życia innych na
szczęście nie brakuje. Podczas
trzeciej już akcji Dnia Dawcy
Szpiku w Świebodzicach zarejestrowaliśmy kolejnych dziewięciu potencjalnych dawców.
Wspólnymi siłami udało nam
się przez trzy lata powiększyć
bazę o 64 osoby.
Ze wzruszeniem w sercu
mogę poinformować, iż nasi
dawcy uratowali już nie jedno
życie. Dzięki odnalezieniu bliźniaka genetycznego chorzy
mogą wrócić do zdrowia i cieszyć się kolejną szansą od losu.
A wystarczy podarować cząstkę siebie - przecież to takie
proste, piękne i bezcenne. Jednocześnie podczas akcji łamiemy panujące stereotypy i uświadamiamy zainteresowanym, iż oddanie szpiku jest
niemalże bezinwazyjne dla
naszego organizmu. Mamy
nadzieję, że nasze akcje przyniosą również długofalowe
efekty w przyszłości i każdy
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1,2680
1,6037
0,0500
0,3028
0,0029
0,3975
2,1435
0,3303

Położenie/obręb
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 2
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Ciernie 5

G Odsprzedam działkę rekreacyjną
- sad, altanka, staw, krzewy,
ul. Kasztanowa (naprzeciwko Tesco),
Tel. 537 410 931
G Sprzedam mieszkanie w Rynku,
40 m2, po remoncie, cena 90.000 zł,
do negocjacji, Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na parterze,

Osiedle Piastowskie lub Osiedle
Sudeckie, 2-pokojowe, może być
do remontu, Tel. 74 641 98 13
G Zamienię mieszkanie komunalne
w Świebodzicach centrum duże
3 pokoje na mniejsze dwu lub trzy
pokojowe też w Świebodzicach.
Proszę o kontakt również osoby,

które dzwoniły wcześniej, ponieważ
zgubiłam telefon i nie mogę
oddzwonić. Tel. 508-256-548
G Posiadam do wynajęcia kawalerkę
po remoncie Osiedle Sudeckie,
tel. 607 421 797

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 21.07.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Nieruchomość gruntowa rolna

443, 445/1, 445/3,
446/1, 446/5 i 448/2

Położenie/obręb
imię i nazwisko: ____________________________
Ciernie 5

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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nieruchomości/pożegnania
Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

Skupujemy mieszkania za gotówkę, może być
zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29.

z WC, I piętro, kamienica, centrum Świebodzic,
po remoncie, 38m2 cena 89 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077

Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę. Tel. 576-999-077
tel. 74-663-80-29

I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, parter, nowe budownictwo, po remoncie,
50m2 cena 103 000zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077

I Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Stan techniczny bardzo
dobry, centrum, bez czynszowe, 76 m2, cena: 180
tys. Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
I Świebodzice. Salon z kominkiem, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, kamienica,
niezależne wejście, gazowe dwufunkcyjne, 84 m2.
Cena 124 000 zł. Tel. 698 956 007,
tel. 74 663 80 29
I Świebodzice, Apartament w kamienicy, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka, przedpokój,
wysoki standard, audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 216 000 zł. Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
I Świdnica, mieszkanie na Os Zarzecze, pokój,
kuchnia, łazienka, WC, powierzchnia 25 m2,
cena: 93 tys., spokojna okolica. Tel: 796 129 900
I Świdnica, mieszkanie na Os. Młodych, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka WC, 53 m2, I piętro,
cena: 219 000 zł. Tel: 796 129 900
I Świdnica, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m2,
do zamieszkania, cena: 619 tys. Tel: 796 129 900

I Świebodzice. Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
2 łazienki, wiatrołap, garaż, duża działka 7 ar,
stan deweloperski, cena 350 000 Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, I piętro kamienica, po częściowym
remoncie. 57M2 cena 130 000. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka
z WC, przedpokój, mieszkanie po remoncie,
I piętro, 70m2. Cena 215 000 cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m2 parter, witryny, 6 000 zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
I Świebodzice. Działka o pow. 600m2. Media na
granicy działki. Możliwość podziału cena 200 000.
tel. 576-999-077
Dla zdecydowanych klientów pilnie poszukujemy
mieszkań, domów, lokali do wynajęcia na terenie
Świebodzic oraz pobliskich miejscowości.
Tel. 698 956 007, tel. 74-663-80-29

Chcesz dobrze sprzedać
swoją nieruchomość

I Świdnica, lokal przy głównej ulicy,
powierzchnia: 104 m2, cena: 2400 zł
+ media. Tel: 796 129 900
I Świdnica, pomieszczenie biurowe w doskonałej
lokalizacji, powierzchnia: 25 m2, cena: 1100 zł
+ media. Tel: 796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka

- przyjdź do nas!

Zrobimy dla Ciebie
wirtualną wizytę po lokalu

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 ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.

UWAGA: PRZYJMUJEMY WNIOSKI
NA KREDYTY Z DOPŁATAMI MDM NA ROK 2017

I Centrum Świebodzic ulica Zwycięstwa.
2 pokojowe mieszkanie na parterze w kamienicy.
Jasna kuchnia. Łazienka w mieszkaniu. Budynek
po remoncie. 38 M2 cena 79.000,00
I Osiedle Piastowskie. NOWA CENA Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze. Gotowe
do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki,
garderoba. Taras. 60,6m2 cena 255 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna drewniane, toaleta
po remoncie, duży balkon. 60,6m2 cena 175 tys.
I Centrum Świebodzic. NOWA CENA
4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 117 tys.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XXXV/245/2017 z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej
i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na
podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać
na piśmie w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, ustnie do
protokołu, a także za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres swiebodzice@swiebodzice.pl,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 14sierpnia
2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

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

Ś.P. Helenę Skrzyńską
- Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo
i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.P. Halinę Boczkowską
- Córki, Zięciowie, Wnuki,
Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Tadeusza Kaszyńskiego,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Siostra i Brat z Rodzinami

I Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61m2 cena 175 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 96,500,00.

I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
40m2 cena 67 tys.

I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690m2 cena 34 tys. Ceny podlegają
negocjacjom.

I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m2. Cena 450tys.

I Działka Budowlana - Bronówek . Słoneczna
z kawałkiem lasu. Cena bardzo atrakcyjna. 2600
M2 cena 45 tys.

I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8m2 cena 150tys.

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

Ś.P. Zbigniewa Sowy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki,
Siostra i Rodzina

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

Ś.P. Zygmunta Zarębskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Zięć i Rodzina

Ś.P. Stanisława Stachów,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Zięciowie,
Wnuki i Rodzina

I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61M2 cena 178 tys.

I Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m2 cena 49 tys.

BURMISTRZA
MIASTA ŚWIEBODZICE

I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.

I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78M2 cena 210 tys.

OGŁOSZENIE
Dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Długiej i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2
w Świebodzicach.

I Świebodzice Ciernie Dom. Bliźniak. 80 M2
działka 1100m2 cena 220 tys.

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

Ś.P. Jerzy Lech
- Żona Córka, Synowie, Zięć,
Wnuki, Prawnuki i Rodzina

I Do Wynajęcia. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. 44 m2 cena 900zł
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200M2
cena najmu 4000zł.

Ptasie mleczko i farmaceutyczne
kłopoty
historia Świebodzic w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach prasowych

K

olejne sukcesy świebodzickich zakładów
pracy, otwarcie długo wyczekiwanego
szpitala; kłopoty z wodą, i nowe produkty „Śnieżki” - okazuje się, że w 1964
roku zaczęto tu produkować „ptasie mleczko”.
Szkoda, że nie przetrwało do dziś!
Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do lektury
lubianego przez Państwa cyklu wycinków prasowych, poświęconych naszemu miastu. Pochodzą
one 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.
Kończymy dziś przegląd wydarzeń,
dotyczących Świebodzic w 1963 roku
i zaczynamy rok 1964. Sporo jest wycinków prasowych właśnie z 64., co świadczy, że Świebodzice były miastem dynamicznie się rozwijającym i zasługującym
na uwagę ówczesnej prasy.
Pozdrawiamy serdecznie i słonecznego lata wszystkim życzymy.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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Odeszła

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Halina Boczkowska

długoletniego i zasłużonego członka Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani Haliny Boczkowskiej,
długoletniego członka Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świebodzicach.
Pani Halina przez 25 lat była skarbnikiem organizacji,
a przez wszystkie lata swojej przynależności
- ponad 30 lat - była aktywną, pełną energii i życzliwości innym osobą.
Pracę na rzecz innych traktowała jako swoistą służbę.
Odznaczona Złotą Honorową Oznaką Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Bardzo przyjazna ludziom, serdeczna i ciepła osoba
- tak określają ją znajomi i przyjaciele.
Zanim przeszła na emeryturę,
była aktywna zawodowo, pracowała przez wiele lat
na stanowisku księgowej w zakładach Termet.
Odeszła w wieku 82 lat, w przededniu swoich 83. urodzin.
Ostatnie pożegnanie Pani Haliny odbyło się w czwartek, 20 lipca
na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej.
Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.
Pokój Jej duszy.
Redakcja Gazety Świebodzickiej

Pani Haliny Boczkowskiej,

W naszej pamięci pozostanie na zawsze
jako osoba pełna życzliwości i wrażliwa na potrzeby innych.
Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy szczerego współczucia
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Wyrażamy wielki żal i smutek z powodu śmierci
Naszej Nieodżałowanej Koleżanki

ŚP. Haliny Boczkowskiej.

Była wielką podporą naszej organizacji, osobą zaangażowaną
i niosącą bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Jej wrażliwość, dobroć i życzliwość na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie”.
M. Buchberger
Rodzinie i Najbliższym
składamy najgłębsze wyrazy współczucia, pocieszenia i otuchy.
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach

