Najukochańsi Babcie i Dziadkowie

21 i 22 stycznia obchodzimy Wasze święto. Przyjmijcie więc od Nas najserdeczniejsze, najszczersze życzenia
i podziękowania - za to, że mamy się do kogo przytulić, gdy jest nam źle. Że pieczecie dla nas ulubione ciasta, lepicie ukochane
pierogi, macie zawsze czas by pocieszyć, pogłaskać i obdarzyć dobrym słowem.
Bez Was świat byłby o wiele smutniejszy. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy, dużo, dużo zdrowia, radości, cierpliwości
i tylko słonecznych, ciepłych dni na jesień życia. Pociechy z wnucząt, jak najwięcej czasu spędzanego wspólnie, uśmiechu,
serdeczności i spełnienia marzeń.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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P

rzedstawiamyPaństwuwybranedorealizacjizadaniana2018rok,
zgłoszone przez świebodziczan w ramach budżetu
obywatelskiego. W tej edycji zgłoszono wiele propozycji,
spora ich ilość dotyczy gruntów czy terenów, których Gmina
Świebodzice nie jest właścicielem, stąd nie może wykonać tam
żadnych prac. Pojawiły się też zgłoszenia, które już zostały
wykonane w 2017 roku, więc straciły aktualność.
Są i takie, które ze względu na swoją wagę muszą poczekać w kolejce
- mamy tu na myśli np. tzw. psi park - bardzo ciekawe i pewnie
dla posiadaczy czworonogów istotne zadanie, jednak z punktu
widzenia potrzeb całego miasta mniej istotne.
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Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz
uruchomił bezpłatny
punkt porad
prawnych
dla mieszkańców.
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Inwestycje w toku
- Królowej Elżbiety
na finiszu,
rozpoczynają się
kolejne.

Jednak prawie połowa zaproponowanych przez świebodziczan zadań
będzie zrealizowana! Które? Sprawdźcie na stronie 3.

Ruszyła rewitalizacja
Krasickiego!

Na najbliższej
5uchwałę
sesji radni przyjmą
o dotacjach
na wymianę
ogrzewania.
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Czeka nas
przeprowadzka
Ośrodka Pomocy
Społecznej i
jadłodajni.

Zebraliśmy ponad 92 tysiące!
znowu pobiliśmy rekord pomagania. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świebodzicach był chyba jednym z najwspanialszych finałów w historii - pod każdym względem: frekwencyjInym,
organizacyjnym, bogatym w wydarzenia i medialnym - bo zobaczyła nas całą Polska na antenie

Rodzinne
8-9
i świąteczne
Kolędowanie

TVN. Pokazaliśmy, że choć jesteśmy małym miastem, potrafimy zrobić świetną imprezę, zjednoczyć się
i działać wspólnie - czego nam po cichu inni trochę zazdroszczą a.
Brawo Świebodzice, brawo świebodziczanie, brawo Sztab WOŚP.
Nasza obszerna relacja z tego wydarzenia wewnątrz gazety.

Otwieramy kryty basen!
Drodzy Czytelnicy, wreszcie mamy dobre wieści. Woda do basenu jest już nalewana i wszystko
wskazuje, że na przełomie stycznia i lutego będziemy mogli się popluskać w odnowionym obiekcie.
Prosimy śledzić inormacje w Internecie, na profilu FB OSiR i oficjalnej stronie miasta
www.swiebodzice.pl - tam w najbliższym czasie będzie podana dokładna data otwarcia obiektu.

z Burmistrzem.
Koparki i ciężki sprzęt wjechały na ulicę Biskupa Ignacego
Krasickiego.
Rozpoczęła się tak oczekiwana przez mieszkańców
rewitalizacja tego obszaru. Powstaną nowe chodniki,
nawierzchnia jezdni, a przede wszystkich zielony skwer
i plac zabaw, którego bardzo brakuje w Śródmieściu.
Miasto z własnego budżetu realizuje kolejną, potężną
inwestycję, która poprawi jakość życia mieszkańców.
Projekt opiewa na kwotę 5.705,524,38 zł, gmina zabiega
o uzyskanie dofinansowania unijnego w wysokości
3.159.586,92 zł.
W skład projektu wchodzi także rewitalizacja ulicy
Słowackiego, Piaskowej oraz budowa świetlicy
środowiskowej dla seniorów na Osiedlu Sudeckim.
Str. 10

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Punkt Nieodpłatnych Porad
Prawnych ruszył 18 stycznia
2

piątek, 19 I 2018

O

d czwartku, 18 stycznia, świebodziczanie
mogą korzystać z porad prawnych w ramach rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza w Świebodzicach rusza Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych.
Punkt działać będzie dwa dni
w tygodniu, w każdy czwartek
i piątek, w godzinach od 15:00
do 19:00. Mieścić się on będzie
w budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Żeromskiego 27 - pok.
nr 9, I piętro.
Punkt w Świebodzicach utworzony został na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Świebodzice oraz Starostwem Powiatowym w Świdnicy przy
udziale Gminy Dobromierz. Będzie to filia punktu z Dobromierza. Wynika to z faktu, że obecnie na terenie powiatu świdnickiego działa już wymagana liczba punktów, toteż burmistrz
Bogdan Kożuchowicz po rozmowach z wójtem Dobromierza
i przy jednoczesnej aprobacie
Starostwa Powiatowego w Świdnicy zdecydował się zabiegać
o utworzenie w naszym mieście
właśnie filii punktu z Dobromierza.
Świebodzicki punkt, podobnie jak inne tego rodzaju punkty,
działać będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej,
a prowadzony będzie przez organizację pozarządową, która wygrała konkurs organizowany
przez świdnickie starostwo na
prowadzenie Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych w Dobromierzu.
Co do zasady pomoc prawna
w punkcie świadczona będzie
osobiście przez adwokata lub
radcę prawnego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach,
z ich upoważnienia, także przez

aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Świebodziczanie będą mogli
skorzystać z usług w bardzo szerokim zakresie, który obejmować będzie między innymi takie
zagadnienia jak:
G prawo rodzinne (w tym m.
in. kwestie rozwodów, separacji,
alimentów, władzy rodzicielskiej);
G sprawy z zakresu prawa
pracy,
G sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
G sprawy z zakresu szeroko
pojętego prawa cywilnego,
w tym sprawy z zakresu prawa
rzeczowego oraz prawa spadkowego,
G sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do
opieki zdrowotnej,
G sprawy z zakresu prawa
administracyjnego;
G sprawy z zakresu prawa karnego (w tym wykroczenia),
G sprawy z zakresu prawa
podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Katalog osób uprawnionych
do skorzystania z pomocy w ramach punktu jest zamknięty.
Obecnie trwają jednak prace
legislacyjne, by go znacznie rozszerzyć i objąć tym przywilejem
także inne grupy.
Na razie z pomocy w ramach
programu będą mogli skorzystać:
G młodzież do 26. roku życia,
G osoby fizyczne, którym
w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej,
G osoby, które ukończyły 65.
lat,
G osoby posiadające ważną
Kartę Dużej Rodziny,
G kombatanci,
G weterani,
G zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską

żywiołową lub awarią techniczną,
G kobiety w ciąży.
Udając się do prawnika warto
zabrać ze sobą dowód osobisty
oraz odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienia do
skorzystania z usług punktu (np.
decyzja o przyznaniu świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, legitymacja kombatanta/
weterana, czy Karta Dużej Rodziny).
Wszystkie osoby zainteresowane więcej informacji mogą

dzenia miasta jest w tej chwili
znalezienie inwestora, który
zagospodaruje teren i przywróci
go do ponownego życia.
Zresztą, to dzięki odważnej
decyzji burmistrza o zabezpieczeniu środków finansowych na
przeprowadzenie upadłości,
udało się wreszcie sfinalizować
ten proces i doprowadzić do
wystawienia gruntu na sprzedaż.
Jak poinformował syndyk
zakładu, dr Michał Błaszczyszyn, po terminie postępowania
zgłosił się jeden oferent, który
- jak powiedział przeoczył termin przetargu, a jest zainteresowany obiektem. Zgłosił wstępną
wolę zakupu przedsiębiorstwa
za cenę wywoławczą nierozstrzygniętego wobec braku oferentów przetargu - jednak decy-

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
doceniony przez dolnośląskich
dziennikarzy

Za empatię i serce

uzyskać w czasie funkcjonowania Punktu (w czwartek
i piątek w godz. od 15:00 do
19:00) pod numerem telefonu:
74 645 63 07.
Poza Świebodzicami mieszkańcy naszego miasta mogą
korzystać także z pozostałych
punktów zlokalizowanych na
terenie Powiatu Świdnickiego.
Punkty znajdują się między
innymi w Strzegomiu, Świdnicy
i Jaworzynie Śląskiej.
I

Zgodnie z ustawą pomoc prawna obejmuje
G poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach;
G wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego;
G pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
G sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jak wynika z powyższego, pomoc prawna nie obejmuje chociażby
pisania pism procesowych (np. pozwów, zażaleń, apelacji),
czy udzielania porad w toczących się już postępowaniach przed
sądem.
Osoba udzielająca porady jest ustawowo zobligowana
do dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej
każdego przypadku udzielania pomocy prawnej.
Nadrzędnym celem utworzenia Punktu Nieodpłatnych Porad
Prawnych w Świebodzicach jest zaspokojenie potrzeb
mieszkańców miasta w zakresie pomocy prawnej, poprzez
zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług prawnych
i wsparcia w tym zakresie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji. Wpłynąć to ma przede wszystkim na wzrost
świadomości prawnej osób korzystających z porad.
Oprócz doradztwa prawnego celem zadania jest zwiększenie
świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności
upowszechniania wiedzy o:
G możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
G prawach i obowiązkach obywatelskich;
G działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony
prawnej;
G mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania
sporów;
G możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych
oraz w procesie stanowienia prawa.

Jest jeden, spóźniony, oferent
N
ikt się nie zgłosił na
pierwszy przetarg na
sprzedaż dawnej Sileny,
ogłoszony przez syndyka i wyznaczony na 9 stycznia 2018 r.,
Ale okazało się, że po terminie
odezwał się jeden oferent.
Na sprzedaż dawnych zakładów lniarskich czeka nie tylko
syndyk, ale także gmina. Jest to
dość atrakcyjny teren, zlokalizowany w samym centrum miasta.
Mógłby być łakomym kąskiem
dla np. developerów.
Samorząd nie ma już żadnych
szans na odzyskanie swoich wierzytelności od upadłej spółki
Eurolen - jest to wysoka kwota
nawet kilku milionów złotych
- ale burmistrz Bogdan Kożuchowicz wielokrotnie powtarzał,
że najważniejsze z punktu wi-
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społeczeństwo

zję swoją uzależnił od wyników
przeprowadzenia due dilligence
przedmiotu sprzedaży (szczegółowa analiza).

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

uszył plebiscyt na Osobowość Roku 2017 na DolR
nym Śląsku - organizowany

przez największy dolnośląski
dziennik Gazetę Wrocławską.
Dziennikarze w różnych kategoriach nominowali osoby,
które - w ich ocenie - wyróżniły się czymś wyjątkowym w minionym roku, swoją postawą,
zachowaniem, działaniem, zasługują na takie miano.
Z dumą informujemy, że
wśród nominowanych jest burmistrz naszego miasta, Bogdan Kożuchowicz. Na szczególną uwagę zasługuje uzasadnienie nominacji - otóż dziennikarze Gazety Wrocławskiej
uznali, że Bogdan Kożuchowicz zasługuje na tytuł Osobowości Roku 2017 za: „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”.
Trzeba przyzna, że to bardzo
mocne uzasadnienie - ale tak
właśnie było, co zobaczyli nie
tylko mieszkańcy, ale cała Polska. Burmistrz od momentu
kiedy wydarzyła się tragedia,
w zasadzie nie ruszał się
z miejsca katastrofy, natychmiast uruchamiając wszystkie
swoje służby, organizując
wszelką możliwą pomoc, oka-

zując przy tym wielkie współczucie i troskę. Pokazał w tych
trudnych chwilach, że jest
przede wszystkim empatycznym, wrażliwy człowiekiem.
Uczestniczył we wszystkich
pogrzebach ofiar tragedii, odwiedzał wielokrotnie rodzinę
osieroconych chłopców, którzy
otoczyli ich opieką. Służył
wsparciem i pomocą. Dlatego
nominacja jest w pełni zasłużona.
Razem możemy więc sprawić, że Świebodzice znów
będą docenione na szerokim
forum, wystarczy wysłać swój
głos - SMS o treści GS.115 na
numer 72355.
Głosowanie trwa do 31
stycznia. Serdecznie zachęcamy.
Zwłaszcza, że nasz burmistrz jak na razie mocno prowadzi i ma już ponad 350 głosów.

Świebodziczanie nominowani
Okazuje się, że w plebiscycie nominowane są jeszcze dwie
świebodziczanki, co jest tym bardziej miłe. Oto nasze panie:

Do końca miesiąca etap ten
zostanie zakończony. Jeśli odstąpi od zamiaru kupna, syndyk
zwróci się do sądu o wyrażenie
zgody na sprzedaż z wolnej ręki
za obniżoną cenę. Postępowanie
to również będzie miało charakter ofertowy.

G W kategorii działalność charytatywna
- Magdalena Strzelczyk, prezes
stowarzyszenia SMYKI
ze Świebodzic, nominowana
za koordynowanie działalności
stowarzyszenia, które prowadzi bezpłatnie
świetlicę terapeutyczno-opiekuńczą
„Kraina Marzeń”
(GC.115 na numer 72355)
G w kategorii kultura - Teresa AnniukGulak, właścicielka galerii ArtTess,
nominowana za organizację wystawy
Światy Równoległe grupy Autorskie
Laboratorium Fotografii
i za prężne działania artystyczne
(GC.226 na numer 72355)

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

dział reklamy:
poniedziałek-piątek
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
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za treść publikowanych listów
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Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1200 egzemplarzy

Budżet obywatelski 2018
- mamy wybrane zadania
ważny temat
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P

rzedstawiamy Państwu
wybrane do realizacji
zadania na 2018 rok,
zgłoszone przez świebodziczan w ramach budżetu obywatelskiego. W tej edycji zostało
zgłoszono wiele zadań, jednak
spora ich ilość dotyczy gruntów
czy terenów, których Gmina
Świebodzice nie jest właścicielem, stąd nie może wykonać tam
żadnych prac. Pojawiły się też
zgłoszenia, które już zostały
wykonane w 2017 roku, więc
traciły aktualność. Są i takie,
które ze względu na swoją wagę
muszą poczekać w kolejce
- mamy tu na myśli np. tzw. psi

park - bardzo ciekawe i pewnie
dla posiadaczy czworonogów
istotne zadanie, jednak z punktu
widzenia potrzeb całego miasta
mniej istotne.
Są i takie zgłoszenia, które
dotyczą rozszerzenia już zrealizowanych inwestycji - tak jak
w przypadku doposażenia placu
zabaw na Granicznej. Ten plac
na razie nie będzie modernizowany, bo np. w Śródmieściu
dzieci nie mają takiego miejsca
i w tym roku plac zabaw powstanie na ul. Krasickiego, czyli
w ścisłym centrum.
Na pewno ucieszą się ci zgłaszający, których propozycje

zostały zakwalifikowane. To
zadania dotyczące np. budowy
kanalizacji, remontu chodników,
zieleni, itp.
- Dziękuję wszystkim, którzy
zgłosili swoje propozycje, bo to
oznacza, że interesuje Państwa
życie miasta i chcecie mieć istotny wpływ na jego funkcjonowanie, to cenna postawa obywatelska - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Niestety, nie ma
możliwości zrealizowania chociażby tych spraw, gdzie nie
jesteśmy jako gmina właścicielem. Jednak staraliśmy się, by
skierować do realizacji jak najwięcej takich zadań, które będą

służyć większej grupie mieszkańców.
Poniżej przedstawiamy wszystkie zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zadania, na zielono zaznaczone są te,
które będą realizowane lub są
już wykonane. Na niebiesko to
zadania, które zostaną natychmiast uruchomione, jeśli tylko
znajdą się pieniądze w budżecie.
W ostatniej rubryce znajdą
Państwo ważną informację - uzasadnienie, dlaczego np. dana
inwestycja nie może być zrealizowana.
I

piątek, 19 I 2018
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Królowej Elżbiety prawie
gotowa
4

piątek, 19 I 2018

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

inwestycje

4,5 mln zł

Budowę odwiedzał wielokrotnie burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, sprawdzając postęp prac

J

eśli warunki pogodowe
będą sprzyjać, jedna z największych inwestycji drogowych w Świebodzicach
- budowa ulicy Królowej Elżbiety wraz z całą infrastrukturą
- zostanie zakończona na dniach.
Ulica ma już wykonaną nawierzchnię i chodniki, trwają
ostatnie prace wykończeniowe.
Zadanie było realizowane
w dwóch etapach (pierwszy
w 2015 roku), ale największy

zakres prac obejmował etap II,
który rozpoczął się w ubiegłym
roku. W ramach prac wybudowana została pełna infrastruktura
podziemna (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, drenaż). Wykonane zostało
nowe oświetlenie uliczne, nowa
jezdnia o szerokości 6,6 m oraz
chodnik obustronny o szerokości
2 m i zatoczki parkingowe.
Droga jest wykonana w najnowocześniejszej technologii

- podobną zastosowano tylko na
jednej ulicy w mieście, ul. Chmielnej.
Całość prac, zarówno w I jak
i II etapie, została sfinansowana
w stu procentach z budżetu gminy. Koszt inwestycji to ok. 4,5
mln zł.
- To ważna inwestycja drogowa, komunikująca nową i dynamicznie rozbudowującą się część
Osiedla Piastowskiego - mówi
Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Funkcjonuje tu przedszkole, przychodnia, osiedle domów, powstają
kolejne budynki wielorodzinne.
Prace przebiegły sprawnie i wierzę, że nowa droga będzie z ko-

Za tyle miasto
wybudowało uli
cę
Królowej Elżbie
ty

rzyścią służyć
mieszkańcom.
To jednak nie koniec prac w tym rejonie
osiedla. Właśnie wystartowała
budowa kolejnej ulicy, będącej
niejako przedłużeniem Królowej
Elżbiety. Chodzi o ulicę Królowej Jadwigi, przy której powstaje osiedle 18 wielorodzinnych domów.
To zadanie realizuje spół-ka
Green Park Development KTC,
która została wybrana w postępowaniu
przetargowym.
Obecnie wykonywane są roboty
instalacyjne: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
i sieci wodociągowej. Do tego

Plac Dworcowy
P

race związane z przebudową Placu Dworcowego
weszły w kolejną fazę.
Jest już wykonana kanalizacja
deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne też jest gotowe - czekamy na zainstalowanie lamp.
W kolejnym etapie będzie
profilowanie skarpy.
Roboty drogowe, stabilizacja
i podbudowa placu manewrowego także są gotowe, trzeba tylko
położyć asfalt; częściowo także
przygotowany jest teren przy
budynku dworca na położenie
kostki. Można więc powiedzieć,
że 50 % zadania jest wykonane,
choć tego na razie nie widać, bo
dotyczy prac podziemnych.
Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej
z wydzieleniem placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem
terenu; powstanie także zatoka

autobusowa - pamiętamy, że
spod dworca odjeżdżają autobusy dalekobieżne. Powstaną także
miejsca postojowe, chodniki
oraz zielony skwer z kwiatami
i krzewami.
Plac zyska nowe ogrodzenie,
schody zewnętrzne i pochylnię
dla osób niepełnosprawnych.
W ramach prac wybudowana
zostanie wiata przystankowa
i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne.
W zakres działań wchodzi
również przebudowa istniejącej
instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz budowa
sieci kanalizacji deszczowej.
Zadanie realizowane jest
w ramach dużego projektu,
dofinansowanego ze środków
unijnych, dotyczącego wdrażania strategii niskoemisyjnych
w naszym mieście.

Jezdnia ma nawierzchnię bez łączenia,
to wysokiej klasy technologia

będzie oświetlenie uliczne,
chodnik i jezdnia. Termin realizacji - do k. listopada 2018 roku.

Powstanie 335 metrów drogi,
koszt to 1 068 000 zł.
I

Kolejny chodnik
i utwardzona droga

ieszkańcy ulicy Zamkowej 2-3 cieszą się na widok prac,
M
które na zlecenie miasta wykonuje właśnie ZGK Świebodzice sp. z o.o . W obrębie budynku trwa właśnie budowa frag-

mentu drogi, która będzie miała nową nawierzchnię z kostki brukowej. Przełożony także został istniejący chodnik, pojawił się
nowy krawężnik.
Do tego doszła także wymiana schodów prowadzących do
ogródków.
Koszt tego zadania to ok. 35.000 zł.
- Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni, zyskają
wygodne i szersze dojście do swojego bloku - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który osobiście sprawdzał przebieg prac.
Prace ziemne są już wykonane, wkrótce
rozpocznie się budowa nawierzchni

7.433.ita750

to całkow
wartość projektu i
tegi
„Wdrażanie stra minie
G
w
niskoemisyjnych e”
ic
Świebodz

2,5 mln zł

tyle wyniesie
przebudowa Pla
cu
Dworcowego

Przestój na Kolejowej
Przez dłuższy czas nic się nie działo na Kolejowej, co mocno
zirytowało mieszkańców, brodzących w błocie. Poprosiliśmy
o wyjaśnienia wykonawcę budowy ścieżek rowerowych,
pana Dariusza Stańczyka.
- Musieliśmy pilnie zejść tutaj z budowy i dokończyć zadanie
w Świdnicy - wyjaśnia właściciel firmy wykonawczej.
- Przepraszam za ten przestój i utrudnienia, ale nie było innego
wyjścia, musiałem przerzucić pilnie ludzi na plac budowy
do Świdnicy. Tamto zadanie jest już skończone i prace
na Kolejowej zostały wznowione.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

inwestycje

Rusza program antysmogowy
! WAŻNE

Uchwała w sprawie dotacji do wymiany pieców trafi na najbliższą sesję

D

rodzy Czytelnicy, mamy dobrą wiadomość,
jest już opracowany
regulamin przyznawania dotacji z budżetu miasta na
wymianę pieców c.o. opalanych
węglem. O tym, że program
wsparcia w tym zakresie ruszy
w 2018 roku, informowaliśmy
Państwa niedawno. Wiemy, że
informacja wzbudziła duże zainteresowanie, zatem już niebawem będziemy mogli podać
szczegóły.
Na razie projekt uchwały trafi
jeszcze pod obrady Komisji
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej - może radni wniosą jakieś
poprawki, dlatego nie publikujemy szczegółów do momentu, aż
Rada Miejska przyjmie uchwałę.
Sesja odbędzie się najprawdopodobniej 31 stycznia.

Jak podkreślał wielokrotnie
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, uruchomienie programu
jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
- Program przewiduje udzielania wsparcia finansowego do
wymiany sposobu ogrzewania
przez najbliższe trzy lata. Dotacje będą przydzielane na
podobnej zasadzie, jak odbywało się to w przypadku budowy
przyłączy kanalizacyjnych do
sieci miejskiej. Mam nadzieję,
że skorzysta z tego jak najwięcej
osób, bo proszę Państwa - to od
nas niestety zależy, czym będziemy oddychać w sezonie jesienno-zimowym, my i nasze dzieci.
Zanieczyszczenie powietrza,
tzw. smog, to w dużej mierze
skutek ogrzewania węglem, to
jest właśnie ta zabójcza niska

emisja, którą chcemy ograniczać
- poprzez rozliczne działania (dla
przypomnienia, gmina właśnie
realizuje potężny projekt unijny
dotyczący ograniczania skutków
niskiej emisji poprzez m. in.
przebudowę placu Dworcowego na Centrum Przesiadkowe, budowę ścieżek rowerowych czy planowany na ten rok
zakup kolejnego autobusu miejskiego - przyp. Red.).
Na dotacje do wymiany ogrzewania gmina przeznaczy:
2018 - 30.000 zł
2019 - 100.000 zł
2020 - 70.000 zł
Rok 2018 będzie rokiem pilotażowym, a największe środki
będą skierowane w roku przyszłym i 2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiejw Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Świebodzice,
na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego,
składającego się z 1 izby, stanowiącego własność Gminy Świebodzice

Adres lokalu
Świebodzice
ul. Zwycięstwa 14
(lokal użytkowy
przeznaczony
na lokal biurowy)

Pow. użytkowa

Stawka wywoławcza

15,58 m2

7,30 zł + 23%VAT

Wysokość wadium
980,00 zł

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu
07.02.2018ro godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal, składający się z 1 pomieszczenia, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu
Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 980,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak
nie później niż do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji
Przetargowej w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na
konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu
do wiadomości warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet
czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg,
od podpisania umowy najmu lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni
od zakończenia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg
oraz bez ich zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania
się o zwrot poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
- tel.74 666-95-41.
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18.411.653 zł

tyle wyniosą
inwestycje w m
ieście
w 2018 roku

Nowe przepisy od 1 lipca 2018 r.
Wtedy wejdzie w życie zakaz stosowania
najgorszej jakości paliw stałych:
G węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla,
G węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu poniżej 3 mm,
G mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
G biomasy stałej o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%.
G zakaz montowania nowych pieców
na węgiel.

O programie
wsparcia wymiany ogrzewania pisaliśmy
na początku grudnia 2017 roku

Opozycja walczy wychodkiem
ocno zaktywizowała się opozycja (wiadomo, wybory się zbliżają), a zwłaszcza pewM
ne stowarzyszenie, które za pomocą swojego pro-

pagandowego portalu, mającego - chyba dla żartu
- w nazwie „info” rozpoczęło zmasowany atak na
ratusz i burmistrza. Najpierw uraczono nas rewelacjami, jak to burmistrz „kłamał” na sesji w sprawie programu Mieszkanie + - wyjaśnialiśmy to
już dokładnie na łamach poprzedniego wydania,
więc tylko krótko: burmistrz chce zaprosić
mieszkańców Świebodzic do konsultacji społecznych w sprawie tego, czy gmina powinna przystąpić do rządowego programu. Ponieważ mieszkania w tym programie, jak wyjaśniał na sesji
burmistrz, a jak złośliwie i kłamliwie zmanipulowano to na wspomnianym portalu, są opłacalne
z punktu widzenia budowy ich przez samorządy
wówczas, gdy buduje się ich dużo - 100 lub więcej. Gmina Świebodzice na pewno nie będzie
w stanie tyle wybudować, ani nie ma takiej
potrzeby. Nie ma na razie także gruntów w Świebodzicach, które można by kupić od Skarbu
Państwa po atrakcyjnych cenach.

Kto tu jest śmieszny?
Burmistrz przedstawił bardzo ogólnie założenia programu, odnosząc się m. in. do tego, komu
w pierwszej kolejności jest on dedykowany, itd.
konkludując, że najważniejsza będzie dla niego
opinia mieszkańców i wkrótce zostanie przeprowadzana ankieta. Ale oczywiście tuba opozycji
obwieściła, że niedobry burmistrz jest przeciwko
programowi, itd.
Teraz stowarzyszenie wytoczyło nową „armatę”, a raczej wychodek - w prześmiewczym newsie donosi, że burmistrz sprzedaje „mieszkanie
jak marzenie”, które posiada wychodek, więc to
świetna propozycja dla „małżeństwa z dzieckiem”.
Tak, jest oferta na sprzedaż mieszkania przy ul.
Piaskowej, które nie posiada w lokalu toalety

- wiele jest jeszcze takich mieszkań w Świebodzicach, bo przypomnijmy, że przez dziesiątki lat
nie było w mieście kanalizacji i to dopiero burmistrz Bogdan Kożuchowicz i jego ekipa rozpoczęli kanalizowanie Świebodzic. To w ciągu
ostatnich dwunastu lat w mieście powstała sieć,
która umożliwia likwidację owych wyśmiewanych wychodków.
Mieszkanie na Piaskowej wystawione jest za
7,5 tys. zł. Cena - bardzo niewygórowana. Z 23,5
metra kwadratowego z pewnością da się „wykroić” niewielką łazienkę i zamieszkać. Więc
w czym tu problem? Jeśli ktoś będzie chętny podjąć się trudu remontu mieszkania za tak śmieszne pieniądze – to chwała mu za to.

Odgrzewane kotlety
I oto nie minęło wiele czasu, a raczeni jesteśmy
kolejnym „gorącym” tematem - czy raczej
odgrzewanym kotletem. Czyli obwodnicą,
w obronie której odbyła się niedawno sławetna
pikieta złożona z kilkunastu osób, głównie działaczy opozycji. W obronie w sumie nie wiadomo
czego, bo zapisy gwarantujące możliwości starania się o środki krajowe na budowę drogi o takim
znaczeniu były i są nadal ujęte w nowym studium
zagospodarowania i kierunków rozwoju naszego
miasta, strategicznym dokumencie, jeśli chodzi
o plany i zamierzenia gminy. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zadbał, by te gwarancje w studium
zawrzeć, obwodnica jest wytyczona i zaznaczona
na mapie, ale wszyscy - i opozycja także - doskonale wiedzą, że to inwestycja na poziomie krajowym, a nie gminnym.
Więc znowu mamy zwykłe bicie piany i robienie tak naprawdę szumu wokół siebie. No, ale
w sumie trudno się dziwić - jeśli jedyne, czym ta
prężna opozycja może się pochwalić w ostatnich
czterech latach, to zasadzenie jednej magnolii
i wyrwanie paru chwastów z ruin...
I

Główna księgowa
będzie odpowiadać za
przywłaszczenie pieniędzy
P
6
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rokuratura Rejonowa
w Świdnicy prowadzi
śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez główną księgową, zatrudnioną w spółce OSiR Świebodzice sp. z o.o.,
znacznych kwot pieniędzy. Kobieta przez ostatni kilka lat systematycznie zawyżała koszty funkcjonowania spółki, fałszując
jednocześnie dokumenty tak, by
wynikało z nich, że wszystko
jest w porządku. Dla ludzi, którzy znali tę osobę i z nią pracowali, dla wszystkich, którzy tę
osobę znali, to szok, wręcz niemożliwe do uwierzenia - że starsza, 70-letnia elegancka pani,
zawsze uśmiechnięta i życzliwa
dla innych - po prostu kradła.
W związku z wykryciem nieprawidłowości księgowa oraz
jeszcze jedna pracownica księgowości OSiR zostały zwolnione dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym. O sytuacji natychmiast powiadomiono orga-

ny ścigania. Dotychczasowy
prezes spółki Janusz Zieliński
złożył dymisję ze swojej funkcji.
W spółce zlecono audyt śledczy,
który udokumentował skalę nieprawidłowości i mechanizm fałszowania dokumentów. Wiadomo już, że główna księgowa dokonała przywłaszczenia na kwotę około 800.000 zł, bo proceder
trwał kilka lat, a księgowa, czując się pewnie, rocznie „rozksięgowywała” około 200.000 zł.
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy 9 stycznia wszczęła śledztwo dotyczące przywłaszczenia
mienia publicznego przez głównego księgowego, tj. o czyn
z artykułu 284 par. 1 Kodeksu
Karnego. Brzmi on: „Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz
ruchomą lub prawo majątkowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
O tym, jak wygląda obecnie
sytuacja w spółce i jakie podjęto
kroki naprawcze rozmawiamy

J

Niedawno miasto zakończyło
tu budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz utwardzenie
podwórza.
Prace dotyczyły odwodnienienia i budowy kanalizacji sanitarno-deszczowej podwórza przy
ul. Piłsudskiego 34 a i 34 b, wraz
z nową nawierzchnią.
Koszt tej inwestycji to 184
tys. zł.

z Dariuszem Sokołem, Prezesem OSiR Świebodzice sp. z o. o.

G GŚ: - Panie Prezesie, jak
wygląda obecnie sytuacja
spółki?
- Jest ona stabilna, spółka normalnie funkcjonuje i realizuje
swoje zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców
w zakresie funkcji sportowych
i rekreacyjnych. Jesteśmy w trakcie wdrażania procedur, które
zabezpieczą spółkę na przyszłość przed takimi sytuacjami. Chodzi przede wszystkim o obieg
gotówki, dokumentów oraz niezależny system kontroli. Chcemy te rozwiązania wprowadzić
jeszcze przed uruchomieniem
krytej pływalni.

księgową, zostały dostarczone
prokuraturze - to opinie biegłego
rewidenta oraz dokumenty źródłowe, obrazujące mechanizm
fałszowania ksiąg rachunkowych.
G Czy są to mocne dowody?

G Czy audyt śledczy jest już
zakończony?
- W zasadzie tak, dokumenty
potwierdzające przestępczy proceder, prowadzony przez główną

- Są one jednoznaczne.
Główna księgowa spółki prowadziła dokumentację księgowa,
jednocześnie pełniąc funkcję
kontrolną nad sobą. Odbywało
się to przy pomocy drugiej księgowej. Obie fałszowały dokumenty, na mocy których dokonywane były przywłaszczenia.
Proceder był prowadzony umiejętnie, a sporządzane przez
główną księgową sprawozdania,
będące podstawą do oceny dla
np. kierownika jednostki czy
Rady Nadzorczej, też były fałszowane, więc trudno było te
nieprawidłowości stwierdzić.
Kwoty były tak rozksięgowywane, że przy kilkumilionowym,

Prace zostały wykonane na
wniosek mieszkańców, którzy
zgłaszali się do radnego Jana
Klepca, reprezentującego ten rejon.
Cieszą się także mieszkańcy
ul. Rekreacyjnej, na której w ub.
roku wykonano oświetlenie.
- Chodzę tu codziennie z psem,
kiedyś było ciemno na tym odcinku między Piłsudskiego a sta-

dionem, strach było przechodzić,
bo człowiek mógł wpaść w jakąś
dziurę. Odkąd wykonane jest
nowe oświetlenie, ulicą można
bezpiecznie spacerować o zmroku - mówi pan Mirosław Samontus.
Na Rekreacyjnej stanęło 16
słupów z oświetleniem LEDowym. O oświetlenie ulicy zabiegał radny Jan Klepiec.

Będzie
utwardzona
Towarowa

rocznym budżecie spółki, dwieście tysięcy stosunkowo łatwo
było „dopisać” do kosztów.

G Jaki jest teraz
najważniejszy cel?
- To oczywiście doprowadzenie do odzyskania przywłaszczonego mienia. Miasto oraz
spółka ze swojej strony zrobili
wszystko w tym zakresie: natychmiast po wykryciu nieprawidłowości zostało złożone
zawiadomienie do prokuratury
oraz wniosek o zabezpieczenie
na majątku sprawcy. Jest dostarczona dokumentacja księgowa,
która jednoznacznie wskazuje
kto i w jaki sposób dokonywał
przywłaszczeń. Spółka będzie
występować o naprawienie szkody i zwrot całości przywłaszczonego mienia, co jest ściśle powiązane z działaniem policji
i prokuratury.

Mieszkańcy się cieszą i dziękują

esteśmy bardzo zadowoleni
z nowego podwórka. Kiedyś
trzeba tu było chodzić w kaloszach, teraz mamy czysto, jest
kostka brukowa, dużo miejsca.
Bardzo dziękujemy za tę inwestycję burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi i radnemu
Janowi Klepcowi - mówi pani
Grażyna Barna, mieszkanka ul.
Piłsudskiego 34.
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Miasto wykonało oświetlenie tego
odcinka ul. Rekreacyjnej oraz kilku
innych, w ramach
jednego, dużego
zadania związanego z niską emisją. Koszt to ponad 206 tys. zł.
I

I

Ponad 250.000 zł
zamierza przeznaczyć
miasto na utwardzenie
drogi gruntowej, będącej
przedłużeniem ulicy
Towarowej.
Trwa postępowanie
przetargowe na to
zadanie, komisja
przetargowa przyjęła do
dalszego postępowania
trzy oferty, które wpłynęły
od oferentów.
Zakres prac obejmuje
przede wszystkim
utwardzenie
o odwodnienie tego
odcinka drogi.

Radni dyżurują
Dyżury radnych - sala
posiedzeń UM, I piętro
I Olszówka Andrzej
23.01.2018 r.
13.00-15.30
I Opaliński Zbigniew
30.01.2018 r.
13.00-15.30
I Pantal Zdzisław
06.02.2018 r.
13.00-15.30

OPS czeka przeprowadzka
wieści z miasta

rakterze socjalnym dla uczniów
(stypendia) będą załatwiane przy
ul. Świdnickiej 7, natomiast
sprawy związane z realizacją
świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, świadczenia
wychowawczego (500+), karty
dużej rodziny będą realizowane
przy ul. Plac Dworcowy 1.
Ponadto, przy Placu Dworcowym będzie mieścił się Dział
Finansowo-Księgowy i Kadr
oraz sekretariat Ośrodka, gdzie
będzie przyjmowana korespon-

Nowa jadłodajnia niebawem
Zakończył się już remont nowych pomieszczeń dla jadłodajni
miejskiej. Będzie ona zlokalizowana w budynku pawilonu
handlowego na Osiedlu Sudeckim, na I piętrze. Poprzednio
mieściła się tutaj pizzeria. Pomieszczenie musi jeszcze zostać
wyposażone w sprzęt, który zakupi miasto. Wówczas ogłoszony
zostanie przetarg na prowadzenie jadłodajni.
- Obecnie wszystkie osoby, korzystające z dożywiania, otrzymują
talon na żywność, który mogą zrealizować we wszystkich barach,
działających na terenie miasta - dodaje Izabela Siekierzyńska.
- Dla wielu osób to wręcz ułatwienie, ponieważ mogą dokonać
wyboru i zjeść tam, gdzie im po prostu bardziej smakuje.
Talony w ramach dożywiania można zrealizować m. in. w barze
„Smakosz”, „Kolej na pierogi” czy „U Przemka”.
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FOT. UŻYCZONE

W

związku z remontem budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. J. Piłsudskiego 8
informujemy, że wydziały Ośrodka zostaną przeniesione do pomieszczeń przy ul. Świdnickiej 7
(budynek MZN) oraz do budynku dworca PKP, ul. Plac Dworcowy 1.
Sprawy dotyczące realizacji
świadczeń pomocy społecznej
oraz pomocy materialnej o cha-

FOT. AGNIESZKA BIELWSKA-PĘKALA
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Jadłodajnia będzie się mieścić w pawilonie na Osiedlu
Sudeckim, w pomieszczeniach które zajmowała kiedyś pizzeria

Wkrótce pracownicy OPS wyprowadzą się z tego budynku na czas
remontu

dencja. Wypłata wszystkich
świadczeń będzie realizowana w
kasie, mieszczącej się w budynku dworca, Plac Dworcowy 1.
- Przeprowadzka OPS odbędzie się w dniach od 25 stycznia
2018r. do 28 lutego 2018r., dlatego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, bo w dniach przenosin będą utrudnienia w załatwianiu spraw oraz w kontaktach
z wydziałami - mówi Izabela
Siekierzyńska, dyrektor OPS.

nie we wtorki, w godz. od 10:
00-14: 00, natomiast Zastępca
Dyrektora będzie przyjmował

Numery telefonów pozostają
bez zmian, jednakże mogą występować zakłócenia w pracy.
Na Placu Dworcowym 1 tymczasowo będzie miała siedzibę
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz będą tam przyjmować specjaliści, jednakże mogą pojawić
się utrudnienia w pracy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej będzie przyjmowała
na Placu Dworcowym 1 wyłącz-

przy ul. Świdnickiej 7, również
we wtorki w godz. 10:00-14:00.
I

Najpierw zbadamy grunt
Remont Ośrodka Pomocy Społeczne rozpocznie się w momencie,
gdy pomieszczenia całkowicie opuści jadłodajnia. W tym miejscu
trzeba będzie bowiem wykonać odkrywki by sprawdzić stopień
uszkodzenia murów przez wilgoć. Wtedy będzie także wiadomo,
jaki jest konieczny zakres prac do wykonania

REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej - tel. 660 157 518
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Kolędowanie z Burmistrzem już po raz dwunasty
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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N

ie wyjdziemy, póki nas
we Wrocławiu nie usłyszą - żartował w swoim stylu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz podczas
dorocznego, dwunastego już
Kolędowania z Burmistrzem. 14
stycznia mogliśmy jeszcze raz
poczuć klimat świąt Bożego

Narodzenia, zaśpiewać kolędy
w blasku świec i choinkowych
lampek. Było rodzinnie, serdecznie i bardzo wesoło.
- Jestem na kolędowaniu kolejny raz, tu jest cudowna atmosfera, czujemy się jak w domu,
w rodzinie, a nasz burmistrz dba,
żeby każdy właśnie tak się po-

czuł - mówi pani Janina, jedna
z uczestniczek.
- Zawsze jest wesoło, śpiewamy, burmistrz żartuje, śpiewa
razem z nami, kto nie był, choć
raz powinien spróbować - dodaje jej koleżanka, pani Stanisława.
Ich słowa doskonale oddają
klimat i przesłanie wydarzenia,

które zapoczątkował wraz z objęciem funkcji burmistrza Bogdan Kożuchowicz. Tradycja, rodzina, są dla niego ogromnie
ważne, a wspólne kolędowanie
spaja i dokładnie odzwierciedla
obie te wartości.
Bo na kolędowanie przychodzą całe rodziny: od maluszków

po seniorów. Przychodzą dziadkowie, rodzice, wnuczkowie. Bo
to, jak podkreśla burmistrz Kożuchowicz, to właśnie rodzina
w najpełniejszym wydaniu.
Na tegorocznym kolędowaniu
było jak zawsze wesoło, z humorem - to dzięki prowadzeniu
i anegdotom pana burmistrza
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- bardzo świątecznie - za sprawą
dekoracji przygotowanej przez
Miejski Dom Kultury - i pysznie
oraz słodko: dzięki stosom apetycznych chrustów, cukierków
i mandarynek.
Najważniejsze było oczywiście śpiewanie kolęd, jedna z naj-

piękniejszych tradycji polskiego
Bożego Narodzenia.
Spotkanie jak zawsze poprowadził sam pan burmistrz, zachęcając gości do solowych
i rodzinnych występów. A rozpoczęła je muzyczna niespodzianka: rodzinny kwartet w składzie:
Bogdan Kożuchowicz z małżon-

piątek, 19 I 2018

ką Teresą (organki, pianino) oraz
bratanice Marysia i Zosia
(śpiew), który wykonał „Cichą
noc”.
Chętnych do odśpiewania kolęd nie brakowało, były rodzinne,
pokoleniowe duety, zaśpiewał

Jak zawsze była pełna sala
Nie zabrakło naszych „perełek”, czyli zespołu Akord
Rodzinny
kwartet:
burmistrz z żoną
i bratanicami

Szef Famalenu Adam Jennings z rodziną

A to prawdziwy rekordzista - obecny
na wszystkich 12-tu kolędowaniach.
Gratulujemy systematyczności!

A to najmilszy występ - pan burmistrz
w towarzystwie najmłodszych gości
kolędowania

Oni zawsze śpiewają najgłośniej - chłopcy z DPS to stali goście
kolędowania

Ksiądz Józef dał solówkę

Młodzieżowa Rada Miejska też musiała coś odśpiewać
Pani Teresa Kożuchowicz częstowała słodkościami

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w duecie
z panią Krysią Wadas

także m. in. ksiądz dziekan Józef
Siemasz, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Klepiec,
zespół Akord i oczywiście chłopcy z Domu Pomocy Społecznej,
którzy wraz z burmistrzem wykonali kolędę „Przybieżeli do
Betlejem”. Śpiewała też cała sala.

Wszyscy wokaliści otrzymali
od burmistrza drobne upominki,
m. in. książki i słodycze.
- Bardzo dziękuję wszystkim
za to kolejne, wspólne kolędowanie i wspaniały, świąteczny klimat - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - To dla mnie bardzo szczególne spotkanie, tak

naprawdę w gronie przyjaciół,
którzy przychodzą na kolędowanie od wielu lat, jest to dla mnie
szczególnie miłe.
W pomoc przy organizacji
wydarzenia zaangażowana była
Młodzieżowa Rada Miejska,
akompaniamentem służył Michał Sokołowski.
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Wystartowała rewitalizacja
Krasickiego
10
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Z

aczęło się - na ulicy
pojawił się ciężki sprzęt
a to znak, że rozpoczęła
się rewitalizacja ulicy
Biskupa Ignacego Krasickiego.
Na razie trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Na ulicach pracuje sporo ciężkiego
sprzętu i są utrudnienia w ruchu.
Inwestycja jest bardzo duża.
W ramach projektu zrewitalizowana zostanie także ulica Słowackiego oraz Piaskowa, powstanie również świetlica środowiskowa dla seniorów na Osiedlu Sudeckim.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu
to 5.705,524,38 zł, kwota dofinansowania
3.159.586,92 zł
Ulica Krasickiego będzie całkowicie odnowiona - powstaną
nowe chodniki, jezdnia i uporządkowane podwórka.
Rewitalizacja ma na celu
poprawę użytkową oraz estetyczną ulicy Krasickiego oraz
terenów przyległych, wyeksponowanie zachowanych reliktów

staromiejskich, aktywizację dostępnych terenów zielonych dla
potrzeb rekreacji, ogólne uporządkowanie niezagospodarowanych podwórek i placów poprzez wydzielenie w nich przestrzeni rekreacyjnych oraz komunikacyjnych uzupełnionych
nowymi nasadzeniami oraz
trawnikami, dokonanie wyburzeń chaotycznie wzniesionych
budynków gospodarczych.
Całość inwestycji zamknie
remont ulicy polegający na wymianie nawierzchni jezdni i chodników (z nawierzchni asfaltowej
na kostkę granitową), wykona-

niu w miejscu starych nowych
wpustów ulicznych oraz wymianie oświetlenia ulicznego.
Dla mieszkańców z pewnością najważniejsze jest adaptacja
terenu byłych ogródków na
skwer z ławeczkami i zielenią
(obszar przy zabytkowych murach miejskich za budynkiem
UM) oraz adaptacja terenu byłych ogródków na miejski plac
zabaw (obszar naprzeciw budynku Nr 16). Pozostałe etapy obejmują rewitalizację podwórek
i na końcu przebudowę nawierzchni ulicy Krasickiego.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Całkowita
wartość projektu
to
5.705,524,38 zł
,
kwota dofinans
owania
3.159.586,92 zł

A to jedna z wizualizacji ulicy - tak będzie wyglądał zielony skwer
z ławeczkami
Dzięki skwerowi z ławeczkami i placykowi do zabaw dla najmłodszych ulica po prostu ożyje
- a to jest także ważny cel rewitalizacji.
- Ulica Krasickiego to piękny
zakątek naszego miasta, który
zasługuje na przywrócenie go do
życia i atrakcyjne zagospodaro-

wanie tak, by mógł służyć mieszkańcom do odpoczynku i rekreacji - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
- Jestem przekonany, że rewitalizacja spowoduje taki właśnie
efekt
Termin wykonania prac - to
30 czerwca 2019 roku.

Na ulicy pracują koparki i ciężki sprzęt

W Świebodzicach pojawi się sklep sieci DINO?

Choć zimy brak, to zimowe ferie w pełni, nasi milusińscy,
którzy nie wyjechali na zimowiska, korzystają z oferty zajęć
przygotowanych przez miasto. Dzieci mają warsztaty
w MDK-u - na zdjęciu teatrzyk dla najmłodszych, zajęcia
sportowe w OSiR, a także ciekawe zimowiska w trzech
szkołach podstawowych.
Zapraszamy serdecznie do korzystania z oferty
- szczegóły na plakacie na str. 24

iele wskazuje na to, że noW
wy market pojawi się
w naszym mieście.

Sieć sklepów DINO chce
zainwestować w Świebodzicach.
Jak dowiedziała się Gazeta
Świebodzicka, sieć interesuje się
obiektami Czerwonej Torebki,
zlokalizowanymi na Osiedlu
Piastowskim. Niewykluczone,
że właśnie tam powstanie sklep
DINO.
Zapytaliśmy o to rzeczniczkę
prasową sieci, jednak usłyszeliśmy, że polityka informacyjna

firmy nie przewiduje informowania o ewentualnych inwestycjach - dopiero przed otwarciem
sklepu dowiadujemy się, że firma rozpoczyna działalność.
Na razie więc są to informacje
niepotwierdzone, jednak wiemy,
że pismo od sieci DINO z zapytaniem o drogi w obrębie Czerwonej Torebki, wpłynęło do
świebodzickiego magistratu.
Na Osiedlu Piastowskim obecnie funkcjonuje Biedronka,
w bezpośrednim sąsiedztwie
działa także Intermarche.

FOT. MATERIAŁY PRASOW DINO POLSKA

Trwają ferie

Czy mieszkańcy Osiedla Piastowskiego będą mieli nowy market?

Dzieci będą jeździć po staremu

FOT. MDK ŚWIEBODZICE

owy rozkład jazdy, który
ZGK Świebodzie wprowaN
dził od 1 sycznia 2018 roku, spo-

wdował kilka przesunięć w kursach miejskich autobusów ze
względu m.in. na wydłużenie
linii o tereny Podstrefy Świebodzice (tam, gdzie powstały zakłady pracy i były prośby do
burmistrza, by autobusy miejskie mogły przywieźć pracowników do pracy).
- Były także prośby od rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 by uruchomić nieco
wcześniej kurs poranny, bo
z kolei tutaj dzieci spóźniały się
na lekcje. Trudno jest tak naprawdę ułożyć rozkład tak, by
wszystkim odpowiadał - nie
ukrywa Kacper Nogajczyk,
prezes ZGK Świebodzice.
Jednak w wyniku przesunięć
w godzinach odjazdów autobusów największy problem zaist-

niał w Cierniach, w tamtejszej
Szkole Integracyjnej. Przesunięcie kursu z pętli na dolnych
Cierniach na godzinę 7.05 spowodowało, że dzieci były pod
szkołą już dziesięć minut po
godzinie 7. I musiały niestety
czekać około 20 minut, bo szkoła otwieravświetlicę dopiero
o godz. 7:30.
Wywołało to słuszne niezadowolenie rodziców, którzy interweniowali u dyrektor szkoły,
Magdalen Stąpor.
- Szkolna świetlica jest otwarta od godz. 7:30 i pracuje do
godz. 16:00, niestety wcześniejsze otwracie świetlicy spodowałoby, że musielibyśmy ją szybciej zamykać. Poprzedni rozkład
dobrze funkcjonował, dzieci
przyjeżdżały pod szkołę 20-25
po godzinie 7, więc ten czas
oczekiwania by minimalny,
zresztą nauczyciele są już

w szkole o tej godzinie i dzieci
nie są bez opieki.
Dyrektor Stąpor poprosiła
więc burmistrza Bogdana Kożuchowicza, by powrócić do
poprzedniego rozkładu jazdy

tak, by autobus wyjeżdżał z pętli
trochę później.
I tak się stanie - po feriach
autobus będzie jeździł według
dawnego rozkładu.
I

Brawo, Świebodzice!!!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Wielkie granie i pomaganie w Świebodzicach - zobaczyła nas cała Polska!

26.

Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbył się
14 stycznia, ponownie pokazał,
że nie ma rekordu radości z pomagania innym. Znów zebraliśmy

więcej, niż rok temu, i to znacząco, a nasz świebodzicki finał
był na tyle niezwykły, że pokazała go ogólnopolska telewizja.
Łączenia na żywo ze Świebodzicami zobaczyli widzowie TVN,
TVN24 i TTV. Cała Polska już

wie, gdzie leży nasze miasto
i jak fantastyczni ludzie tu
mieszkają!
Przez cały dzień w hali OSIR
Świebodzice i wokół obiektu
odbywało się mnóstwo fantastycznych wydarzeń, którym

towarzyszyła m. in. zbiórka
krwi, robienie najdłuższego
ogona latawca, nauka
pierwszej pomocy, kiermasze, nauka strzelania
z łuku, gry w hokeja,
i wiele innych.

26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Świebodzicach zgromadził, jak co roku,
tłumy mieszkańców naszego
miasta, a nawet można powiedzieć, że tegoroczna frekwencja
była jeszcze lepsza niż zazwy-

Nasz finał otworzył burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

Najmłodsi
występowali
jako pierwsi

1 km
107 m 30 cm
tyle miał nasz
świebodzicki
ogon latawca

czaj - w hali były prawdziwe
tłumy, kto widział, to potwierdzi.
Tłumy wspaniałych ludzi, chcących wesprzeć orkiestrę, a przede wszystkim cel zbiórki, czyli
wyrównanie szans leczenia noworodków i zakup specjalistycz-

92.768,42 zł
to kwota
naszej
tegorocznej
zbiórki

Tak powstawał
najdłuższy
ogon latawca

Jurek Owsiak pozdrawiał nas na wizji

Wielkie granie i pomaganie w Świebodzicach - zobaczyła nas cała Polska!
12
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nego sprzętu dla oddziałów neonatologicznych. Już od godz.
10:00 rozpoczęło się wielkie
granie - ruszył Moto WOŚP,
czyli atrakcje motoryzacyjne:
przejazdy motocyklami, quadami, off road taxi, nauka jazdy,

WOŚP 2018

w tym kontrolowanego poślizgu
i wiele innych. Gościem specjalnym Moto WOŚP był Damian
Rajczyk, utytułowany quadowiec, który przekazał na licytację swoje liczne trofea.
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Główne wydarzenia świebodzickiego finału odbywały się
w hali OSiR sp.z o.o., tu grały
zespoły rockowe, odbywały się
liczne kiermasze, można było
postrzelać z łuku razem z Klubem UKS Ameoli czy zagrać

w hokeja z klubem Wataha. Była
z nami niezawodna Drużyna Braci - już od lat, harcerze, krwiodawcy, wszystkie świebodzickie
szkoły i przedszkola, Wyższa
Szkoła Jazdy i wiele innych,
wspaniałych Przyjaciół Orkie-

stry. Na łasuchów czekały pyszne wypieki, przygotowane przez
szkoły i organizacje. Przez cały
czas trwania imprezy powstawał
najdłuższy ogon latawca.
Świebodzicki Finał otworzyli
uroczyście: Zofia Marek szefo-

wa naszego sztabu oraz burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, który od lat wspiera
orkiestrę i jest honorowym patronem wydarzenia.
- Jesteśmy tu, by pomagać,
wesprzeć piękny cel. Dziękuję
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radny Jarosław Dąbrowski,
który z kolei przekazał na licytację „przechodni” kindżał nepalski, wylicytowano dwa lata temu
- wówczas podarował go Orkiestrze burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Wśród licytujących

WOŚP 2018

wypatrzyliśmy także m in. radnego Sławka Łukawskiego, dyrektora Gimnazjum nr 1 Waldemara Grochowskiego, Elżbietę Krzan prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach, wielu świebodzickich

19.000 zł

To był kosmiczny finał!
G ZOFIA MAREK
G Radna miejska, szefowa Sztabu WOŚP
w Świebodzicach

tyle zebrano
w trakcie
licytacji

- Za nami 26.Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy , Finał jakiego jeszcze
nie było! Zdaniem mieszkańców Świebodzic,
naszych gości z różnych stron Polski i nas
samych, członków Sztabu, to jeden z najpiękniejszych Finałów
WOŚP, jaki zorganizowaliśmy w Świebodzicach. Do tego oglądała
nas na żywo cała Polska w 10 wejściach antenowych w telewizji
TVN24, TTV, i TVN. To ogromne dla nas wyróżnienie, bowiem
wozy transmisyjne telewizji TVN były tylko w 9 miastach w całej
Polsce. Zagraliśmy jak zwykle, mimo zimna, wspaniale, kolorowo,
głośno, z ogromną ilością fantastycznych atrakcji, z sercami
pełnymi przyjaźni i miłości do drugiego człowieka.
Na ulicach miasta kwestowało 100 wolontariuszy z 200 osobami
towarzyszącymi. Zebraliśmy kosmiczną kwotę 92 768,42 zł .
To kwota deklarowana, trwa jeszcze licytacja na Allegro.
Z licytacji zebraliśmy 19 000 złotych. Biliśmy rekord w klejeniu
najdłuższego ogona latawca 1107,30 m długości, w czasie zbiórki
krwi też byliśmy rekordzistami. Krew oddało 39 osób,
zebraliśmy 17,55 litra krwi.
Z serca dziękujemy wszystkim, absolutnie wszystkim
za każdy gest wsparcia i po prostu za bycie z nami!

przedsiębiorców i mieszkańców
naszego miasta, a nawet wolontariuszy WOŚP.
Wszyscy ci wspaniali ludzie
licytowali, by wesprzeć szczytny
cel, za co należą im się wielkie
podziękowania.

Podczas finału odbyła się
także zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych
Dawców Krwi w Świebodzicach. Zebrano ponad 17 litrów
bezcennego leku, a chętnych
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było więcej, niż mogło oddać
krew.

Dziękuję świebodziczanom
G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Miasta Świebodzice
- Pomaganie innym, tym najbardziej
potrzebującym, bezbronnym - noworodkom,
dzieciom, seniorom - to piękna rzecz.
A taka jest przecież idea Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która jednoczy miliony
ludzi. Nasze miasto wspaniale się do tego pomagania przyłącza już
od 14 lat, za co bardzo dziękuję wszystkim tym wspaniałym
ludziom, którzy tworzą Orkiestrę w naszym mieście. I dziękuję
świebodziczanom, za wielkie, otwarte serca.

Zbiórka krwi
Takich tłumów
na licytacji jeszcze
nie było

58 zarejestrowa
nych
39 oddało
17,55 litra krwi
zebrano, najwię
cej
na Dolnym
Śląsku

Moto
WOŚP był
prawdziwym
hitem

Maluchy dumnie prezentowały bardzo
dłuuuugi ogon latawca
Występy
milusińskich
dokumentowali
rodzice
i dziadkowie

Telewizja pod wrażeniem
Ekipa TVN
była
z nami
przez cały
dzień

Przez cały dzień na hali OSiR pracowały ekipy telewizyjne TVN.
Jak dowiedzieliśmy się ze Sztabu, TVN-owcy byli pod ogromnym
wrażeniem organizacja naszego finału, bezbłędnej logistyki
a przede wszystkim ogromnego zaangażowaniu i prawdziwych
emocji ludzi. BRAWO ŚWIEBODZICE!!!!
Na widok tych pyszności ślinka ciekła

Licytowali duzi i mali

13

Brawo, Świebodzice!!!

14
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Oto nasi cudowni wolontariusze

A to nasi nieocenieni sztabowcy

którzy z wielki zaangażowaniem zbierali do puszek przez cały dzień. Dziękujemy, kochani, jesteśmy wielcy!

ludzie, którzy przygotowali i zaplanowali kolejny, wyjątkowy Finał
WOŚP w Świebodzicach:

Szkoła Podstawowa Stare Bogaczowice

G Szef Sztabu - Zofia Marek

Kinga Zarzycka, Bartosz Wodecki, Wiktoria Perhun, Bartosz Chwastyk, Klaudia Karczmarz,
Emilia Ulanowska, Bartłomiej Laskowski, Michał Pelc, Kinga Sobota, Bogumiła Korzeniowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
Aleksandra Druczak

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Jakub Kawiński, Karolina Święs

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach
Weronika Kobos, Marlena Kowalec, Kacper Jakubina, Jakub Górski, Olga Jurzak, Julia Partyka, Adrian Kordula, Agata
Turlejska, Radosław Karczmarz, Michał Sułkowski, Alicja Wysoczańska, Natalia Kozioł, Dawid Piotrowski, Karol Socała, Alicja
Farej, Nicole Karkoszka
Marek Jakubina
P.H.U. Toner Świebodzice
Paula Klecha -Plus Edukacja Sp. z.o.o Szkoły Policealne Wrocław

Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. H. Sienkiewicza w Świebodzicach
Gabriela Wiśniewska, Wiktoria Placek, Angelika Falacińska, Jakub Marszałek, Katarzyna Gref, Wiktoria Socha, Julia Niejadlik

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Świebodzicach
Anna Lewandowska, Julia Gonet, Dominika Ciechowska, Nicole Matuszewska, Laura Chuchla, Milena Borowiec, Maja
Nowosiad, Piotr Lachowicz, Jakub Bednarek, Kamil Juszczyszyn, Daria Kulik, Natalia Harędzka, Sara Urban, Wiktoria Kowalczyk,
Alicja Wasilew, Oliwia Organ, Kamil Śpiewak, Nicole Targosz, Anna Walkiewicz, Julia Cieślińska, Zuzanna Krzan, Aleksander
Łaba, Partycja Antonowicz, Aleksandra Rebelska, Damian Walczak, Paulina Świderska, Eryk Berdziński, Daria Barabasz, Bartosz
Bącal, Julia Dybał, Aleksandra Kornalewicz, Zuzanna Hyży, Karolina Skibinska, Milena Podkówka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Świebodzicach
Iga Luchowska, Marcin Adamcewicz, Amelia Piotrowska, Kamila Czarnecka, Adam Tarkowski, Aleksandra Grabowska, Oliwia
Wojtkiewicz, Cyprian Ziemnicki, Maria Szmidla

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach
Dominika Dołhań, Monika Wojciechowska, Wiktoria Czakan, Emilia Wzgarda, Zuzanna Dubina, Wiktor Smoleń, Seweryn
Aletorowicz, Aneta Jedynak, Wiktoria Grudzień, Anastazja Sorbian, Adam Bydłowsk, Paulina Ptak, Aleksandra Ludwinowska,
Katarzyna Cabanek

Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach
Wiktoria Partyka, Mikołaj Kowalczyk
Małgorzata Lewandowska Świebodzice
Katarzyna Kik - Wyższa Szkoła Jazdy w Świebodzicach - Daniel Mielnik
Mateusz Surówka - Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolnicze Świebodzice

G Koordynator programu Finału - Teresa Walczak-Jusiel
G Przedszkole nr 2 - Alina Stachowiak, Ewa Onopa, Małgorzata

Grzybowska
G Przedszkole nr 3 - Justyna Wolska
G Szkoła Podstawowa nr 2 - Bogusław Gil, Janina Witek, Dorota
Piwko, Aneta Krajewska, Małgorzata Chojda-Ozga, Elżbieta
Szram, Beata Boratyn, Agnieszka Bielawska, Alicja Łukaszów,
Aleksandra Kokoszka, Aneta Todorowska, Robert Lewandowski
G Scenografia Finałów - Aneta Skibińska, Katarzyna Lewicka
G Prezentacja licytacji - Elżbieta Godlewska
G Koordynator Sztabu Rozliczeń - Ewa Sicińska
G Obsługa Bazy Szefa Sztabu - Jagoda Rolla, Ewa Hejnicka
G Koordynator informatyczno-medialny - Renata Kaczmarek
G Szkoła Podstawowa Integracyjna - Agnieszka Różycka, Aneta
Kąsiel
G Zespół Szkół Specjalnych - Katarzyna Kibler
G Szkoła Podstawowa nr 3 - Edyta Kleszcz, Katarzyna Grolewska
G Szkoła Podstawowa nr 4 - Wiesława Gajdowska
G Liceum Ogólnokształcące - Agnieszka Andruszków
G Zespół Szkół im. S Prosińskiego - Magdalena Pawiłojć
G Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - Bogusława
Korzeniowska
G Gimnazjum nr 1 - Katarzyna Cabanek
G Klub Honorowych Krwiodawców w Świebodzicach - Katarzyna
Młynarkiewicz
G Szczep ZHP Imago - Małgorzata Lewandowska, Karol
Marcyniuk
G Sudety offroad - Grzegorz Szmidla
G Wyższa Szkoła Jazdy - Daniel Mielnik
G Ekipa Złombol - Rafał Kosicki
G Sztab Młodzieżowy - Dominika Ciechowska, Nikole
Szklarczyk, Oliwia Prusińska
G Reżyser akustyk - Dominik Śmieszek-Świątalski, Piotr
Binkuński
G Zarządzanie stroną Sztabu - Małgorzata Kamińska
G Współpraca z telewizją i wykonawca strony - Bernard
Kamiński
oraz
G wiele innych osób, bez których nie udałoby się nam zrealizować
tak pięknego przedsięwzięcia, a których tu nie wymieniamy.

Orszak Trzech
Króli dotarł
do Stajenki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Orszak Trzech Króli
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Była piękna, słoneczna pogoda, tłumy ludzi, piękne
kolędy, radość i nadzieja - czyli wszystko, co najlepsze
i kojarzące się z klimatem świątecznym

U

liczne jasełka, czyli
Orszak Trzech Krói,
odbył się 6 stycznia we
wszystkich polskich
miastach. I tradycyjnie także
w Świebodzicach.
Organizatorem wydarzenia
była tradycyjnie parafia pw. Św.
Mikołaja we współpracy z innymi parafiami, szkołami a także
przy wsparciu samorządu Świebodzic.
O godz. 14:00 plac przed ratuszem wypełnili szczelnie świebodziczanie, od maluszków
w wózkach, po seniorów. Ustrojeni w korony, uzbrojeni w chorągiewki i śpiewniki wyruszyli-

śmy ulicami miasta do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 3. Tu czekała stajenka,
a w niej Dzieciątko wraz z Maryją i Józefem, któremu Mędrcy
złożyli pokłon i zanieśli dary.
Zanim orszak wyruszył, dzieci z klas I-III SP 3 odśpiewały
kilka świątecznych piosenek
i kolęd, a uczestników jasełek
powitał ksiądz dziekan Józef
Siemasz, proboszcz parafii pw.
Św. Mikołaja.
Następnie przeszliśmy z Rynku ulicami: Kopernika, plac Jana
Pawła II, Świdnicką, Pocztową
na ul. Wolności, do hali sportowej Trójki, gdzie na wszystkich

czekał poczęstunek i koncerty.
Orszakowi przewodziala Gwiazda Betlejemska, a dostojni władcy podróżowali do Stajenki konno.
W tegorocznym orszaku wzięła udział rekordowa liczba

uczestników, czemu z pewnością sprzyjała wyjątkowo ciepła
i słoneczna pogoda. W pochodzie wzięli udział także samorządowcy: przebywającego na
urlopie burmistrza Bogdana
Kożuchowicza reprezentował

Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, obecny był także
Wiceprzewodniczący
Rady

Miejskiej Jan Klepiec, radni
miejscy i powiatowi.
I

Kolędy „spod
samiuśkich Tater”
16

piątek, 19 I 2018

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

kultura

FOT. MDK

J

edyne i niepowtarzalne
- najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki w klimatycznej, folkowej aranżacji „spod samiuśkich Tater”
można było usłyszeć w piątkowe
popołudnie (5 stycznia) w murach kościoła parafialnego pw.
św. Mikołaja. Dźwięki smyczków i cymbałków, wyeksponowane góralską werwą muzykujących członków kapeli Góral-

ska Hora wypełniły nie tylko
bryłę kościoła, ale także serca
zebranych. W imieniu organizatorów - parafii pw. św. Mikołaja
i MDK, dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w tym
wydarzeniu i rozkoszowali się
energicznymi wykonaniami kolęd. Czyż nie tak właśnie powinniśmy je śpiewać - z radością
i energią, a nie smętnie zawodząc.

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Jadwigę Szyszko
- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki,
Praprawnuczka i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Wandy Janickiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać - Dzieci, Wnuki,
Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Brygidy Nasiadko,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Janusza Piaseckiego
- Żona, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Haliny Beczek
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Andrzeja Pawłowskiego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, 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. Mirosławę Korga
- Mąż, Dzieci Wnuki, Siostra i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Bernarda Merk
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Janiny Głowackiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam
wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Dzieci, Wnuki,
Prawnuki i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Jana Kobylańskiego
- Syn, Synowa, Wnuk i Rodzina

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
ogłasza zapisy na zajęcia stałe w roku
szkolnym 2018:

G hip hop
G taniec towarzyski
G balet
G sekcja plastyczna - dla dzieci i dorosłych
G szachy
G sekcja instrumentalna - pianino, gitara, akordeon, wiolonczela
G sekcja wokalna
Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest wypełnienie deklaracji, zapoznanie
się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz uiszczenie opłaty.
SEKCJA TANECZNA
G TANIEC TOWARZYSKI
- poniedziałek
gr. dzieci - godz. 17.00
gr. dorośli 1 - godz. 17.45
gr. dorośli 2 - godz. 18.30
gr. zamknięta - godz. 19.15
G HIP HOP
- wtorek
gr. najmłodsza - godz. 16.00
gr. starsza - godz. 17.00
- czwartek
gr. zamknięta - godz. 18.00
G BALET
- czwartek
balet mini (4-6 lat) godz. 16.15
balet+jazz (6-12 lat) godz. 17.00-18.00
SEKCJA PLASTYCZNA
G DOROŚLI,
- wtorek, godz. 17.30
G DZIECI,
- środa
grupa 1 - 15.00-16.30
grupa 2 - 16.30-18.00
SEKCJA INSTRUMENTALNA/WOKALNA
Zajęcia indywidualne, kolejność ustalana przez instruktora
G GITARA
- poniedziałek, godz. 14.00-18.00
- wtorek, godz. 14.00-18.00
G PIANINO
- wtorek, godz. 13.00-16.00
- środa, godz. 14.30-17.00
G WOKAL - poniedziałki, godz. 16.30-17.30

SEKCJA SZACHOWA:
G Grupa początkująca:
- środa, godz. 16:00-17:15
G Grupa średnio zaawansowana
- środa, godz. 17:15-18:15
Koszt każdej sekcji - 10zł/mc
Kontakt: MDK, ul. Wolności 13, Tel. 74 666 95 70.

Zaczynają myśleć
o basenie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

ziś kolejna porcja newsów prasowych
z ubiegłego wieku, poświęconych
oczywiście Świebodzicom. Jesteśmy
w latach 1968-69, w których kwitnie
nam Polska Ludowa, zakłady pracy wyrabiają
300 % normy, a lud pracujący jest szczęśliwy
i zadowolony z życia.
A tak na poważnie - jak zawsze najwięcej
informacji dotyczy naszych licznych w ówczesnym czasie, zakładów pracy, choć niektóre artykuły, przy całej swej pompatyczności i agitacji, są
dość zabawne. Jak np. w związku ze zbliżającym
się Świętem Kobiet artykuł o Śnieżce i paniach,
które są „słodką podporą” tegoż zakładu.
Mamy doniesienia o wydarzeniach w betoniarni, o rozgrywkach z ping-ponga czy tenis stoło-

historia Świebodzic w wycinkach

wego, wreszcie - bardzo ważny news- o planach rozpoczęcia budowy kąpieliska odkrytego przy ul. Rekreacyjnej.
Zapraszamy do lektury historycznych
ciekawostek, 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.

piątek, 19 I 2018

17

18

piątek, 19 I 2018

historia Świebodzic w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

piątek, 19 I 2018

19

20

piątek, 19 I 2018

historia Świebodzic w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

piątek, 19 I 2018

21

Worek medali dla Taipan
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sport

W

niedzielę 7 stycznia
br. w Świebodzicach odbyły się 6.
Mistrzostwa Dolnego Śląska Taekwon-do Polskiej Federacji Taekwon-do. Na
starcie, według informacji organizatorów, stanęło ponad 500
zawodniczek i zawodników
z całej Polski, którzy rywalizowali aż na 12 matach. Była to
największa jednodniowa impreza Taekwon-do w historii Dolnego Śląska, a rywalizacja dotyczyła młodzików młodszych
(MM 5,6,7,lat), młodzików (M
8,9,10 lat), kadetów (K 11,12,
13) juniorów młodszych (JM
14,15,16), juniorów (J 17,18,19),
seniorów (S) i super seniorów
(SS).
Doskonale spisali się podopieczni trenera Jarosława Włochala 3 dan trenujący w Świebodzicach w szkołach nr 3 i nr 4.

MEDALIŚCI MISTRZOSTW
DOLNEGO ŚLĄSKA
G SEKCJA - SZKOŁA NR 3

Młodzik
1. Dominik Partyka - srebro
walki
2. Marta Budziak - brąz walki
3. Milena Woźniczka - brąz
walki
4. Jan Kukliński - srebro
walki
5. Lena Sztorc - brąz walki
6. Julia Piątkowska - srebro
walki
7. Marcel Runo - złoto walki,
złoto tech szybkościowe
8. Kornelia Napieracz - brąz
walki
9. Wiktor Hauska - złoto
walki
10. Julia Kuklińska - brąz
walki

11. Kacper Kopacz - brąz
walki
12. Martyna Jurczyszak - srebro walki
13. Jaś Jurczyszak - złoto walki
14. Wiktoria Pacek - złoto
walki
G SEKCJA - SZKOŁA NR 4

Młodzik Młodszy
1. Wiktor Sobala - srebro
walki, złoto tech szybkościowe
2. Bartek Duda - srebro walki, złoto tech szybkościowe
3. Julitka Żyźniewska - złoto
walki, brąz tech szybkościowe
4. Paweł Robak - srebro
walki, złoto tech szybkościowe
Młodzik
5. Błażej Cichy - srebro walki, srebro tech szybkościowe
6. Hania Janiszewska - srebro walki, złoto tech szybkościowe
7. Tymek Kotwica - srebro
walki, srebro tech szybkościowe
8. Jakub Maliborski - brąz
walki
9. Karol Bujak - brąz walki
10. Dominik Anioła - brąz
walki
11. Michał Rybak - brąz
walki
12. Dominik Borowiec - brąz
walki
13. Dawid Potocki - srebro
walki
14. Wojtek Jasiński - srebro
walki, brąz tech szybkościowe
15. Laura Krzyżewska - srebro walki
16. Szymon Gmur - srebro
walki
17. Lena Wąsowicz - brąz
walki
18. Kasia Kawińska - srebro
walki
19. Olek Kostecki - srebro
walki, srebro tech szybkościowe

Amatorska liga w grze

M

amy za sobą pierwsze
mecze rozgrywane w
ramach Świebodzickiej
Amatorskiej Ligii Piłki Halowej.
IV edycja Ligii wystartowała 7
stycznia i przyciągnęła do rywalizacji 8 drużyn: Jako Team
Tatuśko, Green Day, T-Best,
Biznesmani, Masterform, Gamaflora, Pizzeria Paparazzi, Flex
Technic.
Liga została zorganizowana
przez firmę Centrum Pucharowe
Świebodzice - Tomasz Meges
przy wsparciu Stowarzyszenia
Bona Fide Świebodzice, które
otrzymało na ten cel dotację
z Urzędu Miasta Świebodzice
z projektu Upowszechniania
Kultury Fizycznej i Sportu.

Tak jak w latach ubiegłych
rozgrywki patronatem objął Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.
Oto wyniki pierwszych spotkań:
G Green Day - T-Best 4:4
G Biznesmani - Masterform
15:0
G Jako Team Tatuśko - Gamaflora 5:3
G Pizzeria Paparazzi - Flex
Technic 6:1
Zespoły grają systemem
„każdy z każdym”, także przed
każdym z nich jeszcze 6 spotkań. Terminy meczów oraz
wyniki można śledzić na naszym
portalu internetowym klikając
w zakładkę ŚALPH.

ki

20. Jakub Zając - srebro wal-

21. Piotr Kusz - srebro walki
22. Aleksander Szymański
- srebro walki
23. Mateusz Łysoń - złoto
walki, złoto tech szybkościowe
24. Maciej Służewski - złoto
walki, srebro tech szybkościowe
Kadet
25. Maja Banaś - brąz układy
formalne
26. Patrycja Banaś - brąz
walki
27. Jakub Gmur - brąz walki
28. Amelia Kostecka - brąz
układy formalne
29. Mateusz Kuźma - brąz
walki
30. Konrad Tutro - srebro
walki
31. Oliwier Urbański - złoto
układy formalne
32. Hubert Cytarzyński
- srebro walki
33. Igor Wiatrek - srebro
walki
Junior Młodszy
34. Janusz Urbański - srebro
walki
35. Jakub Rękas - złoto walki, złoto układy formalne
36. Agnieszka Łysoń - brąz
walki
Junior
37. Julia Furtyk - złoto walki, brąz układy formalne
Senior
38. Kamil Krawczyszyn
- srebro walki
39. Andrzej Cytarzyński
- brąz walki.
- Najbardziej cieszą mnie
medale naszych podopiecznych
w walkach mówi Rajmund
Felusiak 5 Dan, główny trener
w Klubie Taekwon-do Taipan.
- I to w tych najmłodszych już
kategoriach wiekowych, co
świadczy to o tym że mamy

doskonale dopracowany proces
szkolenia dzieci i to już od 4
roku życia.
Taekwon-do to z definicji
sztuka walki.
- Inne składowe Taekwon-do
jak układy formalne, techniki
specjalne, testy siły walka, też są
istotne, ale zasady Taekwon-do
tj. grzeczność i uprzejmość,
uczciwość, wytrwałość, samokontrola - są ponad wszystko
- mówi dodaje trener Felusiak.
- I tego dzieci uczymy od początku.
- Ogromne podziękowania
składamy dla Burmistrza Świebodzic Pana Bogdana Kożuchowicza, Pani Kierownik Wydziału Promocji Ilonie Szczygielskiej oraz pracownikom
Osir-u za wsparcie i nieocenioną
pomoc w organizacji Mistrzostw, które na stale wpisują
się w sportowy terminarz naszego miasta - podkreślają organizatorzy.
- Bardzo gratuluję i dziękuję
za pomoc wszystkim trenerom
(Jarosław Włochal 3 dan, Robert Rutecki 2 dan, Michał
Madera 1 dan, Ewelina Felusiak 1 dan, Magdalena Siwińska 1 cup), rodzicom, wszystkim sędziom, oraz osobom,
które zaangażowały się w pomoc przy organizacji Mistrzostw
a przede wszystkim zawodnikom Klubu Taipan, którzy wystartowali w tak dużych i wymagających zawodach, dla większości był to debiut, co tym bardziej cieszy. Jestem z Was wszystkich dumny - mówi Sabum Felusiak.
Obecnie zawodnicy szykują
się na największą imprezę w tym
roku - Mistrzostwa Polski na
których wystartuje blisko 1000
zawodników z całej Polski na 18

Ferie z taekwon-do
październiku 2015 r. z inicjatywy czterech zapaW
leńców instruktorów taekwon-

do, powstał w Świebodzicach
klub AKADEMIA TAEKWON
-DO TONG-IL. Klub otworzył
swoje podwoje dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
Świebodzic. Założeniem instruktorów było: w zdrowym
ciele zdrowy duch. Od początku
swojego istnienia klub otwarł się
na społeczeństwo i nie zamknął
się w czterech ścianach sali treningowej. Każdy chętny do trenowania jest zawsze mile witany. Atmosfera w klubie sprawia,
że nie ma wolnych elektronów,
które przychodzą i odchodzą, bo
nie znalazły swojego miejsca
w klubie. Częste wyjazdy na
zawody krajowe i zagraniczne, coroczne klubowe obozy sportowe
wprowadziły między
członkami klubu przyjazną atmosferę. Od
dwóch lat, przy okazji
Dni Świebodzic, klub
organizuje
pokazy
taekwon-do dla mieszkańców Świebodzic.
W porozumieniu z burmistrzem miasta Świebodzice
Panem Bogdanem Kożuchowi-

czem, tym roku, w ramach ferii
zimowych, w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Integracyjnej, instruktor naszego klubu
prowadzi darmowe zajęcia taekwon-do dla uczniów tych szkół.
Czas spędzony na naszych treningach to dobra zabawa i nowa
przygoda. Każdy może jej zasmakować.
Instruktor klasy międzynarodowej i prezes Akademii Taekwon-do Tong-il
Leszek Sołek
Fb. Akademia Taekwon-do
Tong-il

FOT. UŻYCZONE KLUB TAIPAN

6. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Taekwon-do Świebodzice 2018

Zawody teakwon-do w Świebodzicach to kolejna, fantastyczna
impreza sportowa w naszym mieście
matach już 28 kwietnia w Kalisz
Arena. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów.
Przy okazji trener Jarosław
Włochal serdecznie zaprasza na
zajęcia w szkole nr 3 oraz
w szkole nr 4, informacje o

wszystkich naszych sekcjach
znajdziecie Państwo na
www.taipan.pl
lub pod numerami telefonów
792 928 194, 724 144 724 oraz
na www.gpft.pl w dziale ZAPISY.

Młodzi zawodnicy, uczniowie Trójki i Czwórki, odnieśli kolejne
wspaniałe sukcesy na matach, gratujemy!

ogłoszenia
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

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

PRZYJMUJEMY WNIOSKI KREDYTOWE MDM NA 2018 rok.
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ !!! PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!
Skupujemy mieszkania z gotówkę, może być zadłużone lub z zajęciem komorniczym. Zapraszamy
Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29.
Oferujemy bezpłatną pomoc przy uzyskaniu kredytu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, oferujemy bezpieczne
przejście przez wszelkie formalności notarialne i kredytowe. Współpracujemy z wieloma bankami
co umożliwia wybranie najkorzystniejszej oferty kredytowej.
G Na terenie Świebodzic i okolic
pilnie poszukujemy mieszkań
do wynajęcia.
Tel. 576-999-077
G NA SPRZEDAŻ OFERUJEMY
APARTAMENTY ZNAJDUJĄCE
SIĘ W ŚWIEBODZICACH
ATRAKCYJNA CENA
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!
TEL. 576-999-077
G Świebodzice. Do wynajęcia
lokal przy ul. Strzegomskiej
idealny pod placówkę bankową
100 m2 parter, witryny, 6 000 zł
Polecam Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, kamienica, wysoki
parter, do zamieszkania, cenna.
132 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 150 000 CENA
DO NEGOCJACJI
Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą

kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audio-system nagłośniania,
60 m2. Cena 206 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice. Dom Osiedle
Słoneczne. 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym,
2 łazienki, garderoba, taras,
podpiwniczony, wiatrołap, garaż,
200 m2, duża działka, stan
surowy zamknięty, 290 000
do negocjacji.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
600m2. Media na granicy działki.
Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Fieldorfa 50 ar 60zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice ul. Ogrodowa 45 ar
60zł/m2 Tel. 576-999-077

G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła. 5 pokoi,
170m2, 848 000 zł. Duży salon,
ładny ogród, centralny odkurzacz.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice - Dom - Ojca Pio.
Wolno-stojący, 5 pokoi, 190 m2,
duży salon, garaż w bryle,
doskonała lokalizacja. Atrakcyjna
cena 690 000 tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow.
149 m2 plus mieszkanie
nad lokalem 77 m2
(4 pokoje, kuchnia, komunikacja,
łazienka z WC). Okazja cenowa
300 000 zł. Tel. 698 956 007.
G Chcesz szybko sprzedać
nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29
G Dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania
w Świebodzicach
na Os. Sudeckie, dwa
lub trzy pokoje. Zapraszamy.
Tel. 698-956-007
74-663-80-29

Chcesz dobrze sprzedać swoją nieruchomość - zadzwoń do nas!
Zrobimy dla Ciebie wirtualną wizytę po nieruchomości!

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.
I Przestronne, komfortowe mieszkanie (okolice ulicy

Patronackiej). 4 pokojowe, kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD. Balkon. Pomieszczenie
gospodarcze. Ogrzewanie gazowe. Niski czynsz.
85 m2 cena 280 tys.
I Dom w Kłaczynie. 1/2 domu - parter z osobnym
wejściem. Stan bardzo dobry. Pozostało
pomalowanie pomieszczeń. Duża działka 1100 m2.
Posesja ogrodzona. Dom - 89 m2 cena 190 tys.
I Osiedle Piastowski. 3 pokojowe mieszkanie

na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon.
60,3 m2 cena 145 tys.
I 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.
I DOBRA CENA ! Centrum. 2 pokojowe przestronne
mieszkanie na ulicy Strzegomskiej. Ogrzewanie
gazowe. 64 m2 cena 119 tys.

strych 88 m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.
I DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu.
Garaż, podjazd. 45 m2 cena 119 tys.
I Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum

Świebodzic (okolice Warszawianki). 28 m2
cena 79 tys.
I Centrum. Okolice Rynku. Przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy. Balkon.
Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie. 132 m2
cena 255 tys.
I NOWA Atrakcyjna cena.

Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 89 tys. + strych 9 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie

z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
I NOWA CENA

I 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 169 tys.

Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2 cena 92 tys.

I Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym

Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.

remoncie. Ogrzewanie gazowe. Kamienica
po renowacji, domofon. II piętro. 53 m2
cena 175 tys.
I Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku

z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo

I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu

I Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2

cena 100 tys. .
I Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

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
Zwycięstwa
Młynarska
Świdnicka
Os.Sudeckie
Młynarska
Mikołaja Kopernika

Nieruchomość
l. mieszkalny 7 (10)
l. mieszkalny 6 (20)
l. mieszkalny 1 (19)
l. mieszkalny 18 (3 E)
l. mieszkalny 5 (7)
l. mieszkalny 31 (3)

Nr działki
185
16/3
408
71
350/35
386

Obręb
3
3
3
3
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 na okres 21 dni - począwszy od dnia 19.01.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

435/10

Śródmieście 3

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

ZGK Świebodzice sp. z o.o.
Zatrudni pracowników
1. pracownik fizyczny - Zamiatacz ulic
2. pracownik fizyczny - Spawacz
oraz
3. pracownik administracyjny - Kierownik działu usług komunalnych
Wszystkie podania należy składać w Sekretariacie lub Dziale Kadr ZGK
Świebodzice ul. Strzegomska 30, do 26.01.2017 r.
Więcej informacji pod nr tel. 74 666-96-08 lub 74 666-96-10

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam Daewoo Lanos
sedan, rok 2000, przebieg
145 tys. km., 1400 benzyna,
stan bardzo dobry, ważne
opłaty. Cena 3.500 zł.
Tel. 664 970 847.
G Sprzedam niedrogo nowe
części do samochodu Golf II:
pompa paliwowa,
amortyzatory 4 szt., dywaniki
gumowe z kołnierzem 4 szt.

Tel. 512 675 560
G Posiadam kawalerkę
do wynajęcia
w Świebodzicach,
z garażem
i częścią działki.
Tel. 722 337 450
G Od zaraz posiadam
kawalerkę do wynajęcia,
2 pokoje kuchnią na Osiedlu
Sudeckim. Po remoncie.

_______________________________________________________________________
Cena wynajmu + czynsz
860 zł, Tel. 607 421 797
G Mieszkanie własnościowe,
40 m2, Rynek, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, łazienka,
WC, kuchnia, 2 pokoje
zamienię na większe,
z dopłatą, na parterze,
na Osiedlu Piastowskim,
Tel. 74 641 98 13

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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